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SPONSOR BROCHURE

MIDSUMMER BURGWAL EVENEMENT

Algemeen
De Midsummer Burgwal is een zomer evenement dat geboren is uit het idee om Cultuur en Historie samen te
smelten in de bijzondere Burgwalbuurt. Iedereen kent het wereld beroemde theaterstuk van William Shakespeare.
Dit vormt de inspiratie om bewoners en enthousiaste bezoekers op een (mid-) zomer avond te laten genieten
van een prachtige theatervoorstelling omzoomd door muziek.
Doel
Deze bijzondere avond zal de bewoners meer saamhorigheid geven. Onder het genot van de ultieme combinatie
van cultuur (theater) en historie (de Burgwal) hebben de bewoners de kans om elkaar beter te leren kennen,
wat de sociale banden onder de bewoners zal versterken. De bewoners van deze buurt zijn gekenmerkt door
creativiteit en bovengemiddeld cultureel geinteresseerd (bron: WDM). Dit is dus bij uitstek een evenement dat
aansluit bij de interesse van de bewoners. De eeuwen oude architectuur van de buurt de Burgwal vormt het
decor van deze avond. Men zal dus niet alleen van het theater genieten maar ook van hun eigen leefomgeving.
Het enorme succes van de vorige 2 edities, motiveerde de organisatie wederom dit evenement in nagegoeg
dezelfde formule te organiseren en waarvan we nu kunnen zeggen een culturele en inspirerende traditie te
hebben gecreëerd.
Wanneer
Het evenement vindt plaats op 30 augustus 2013.
Locatie
De historische Vissersbocht in de Burgwal.
Organisatie
Maartje Breed
(initiatief + organisator + aanspreekpunt + bestuurslid wijkraad Burgwal, owner Ontwerpen & Zo).
Mede organisatoren
Jeroen Boer (schaduwlid VVD Haarlem), Nic Tesser (ICT Manager at Kempen & Co NV) Jan Marien Boon
(Supervisor Troubleshooting & Support a.i. at Janssen, Pharmaceutical Companies of Johnson and Johnson)
Danny Willemse (owner WEBcampaigner, Online Media Specialist) Jenke van den Bos (Marketeer at Alex van
Groningen BV & Founder and Blogger of www.drtylndry.com at DrtyLndry).
Programma 2012
19.30 Akoestisch Raoul Bakker 19.45 Welkoms woord 19.50
Opening Stadsdichter Saskia Hubers 20.00 Dans deel 1
Dancemasters de Vos 20.10 Akoestisch Raoul Bakker 20.30
Sopraan Astrid Vrensen 20.45 Pianist Thomas Beijer + Binger
Film 21.00 Dans deel 2 Dancemasters de Vos 21.15 Sopraan
Astrid Vrensen 21.30 Akoestisch Raoul Bakker + Adrienne Wesst
22.00 Dans deel 3 Dancemasters de Vos 22.15 1e set band
Hasta la Vista 22.30 Akoestisch Raoul Bakker 22.45 2e set
band Hasta la Vista 23.00 Einde

‘In de Vissersbocht viel veel te
genieten.’ Haarlems Weekblad
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Programma 2013
Nog niet bekend
Sponsoring
Niet alleen artiesten krijgen een platform, ook andere
partijen die deels sponsoren in ruil voor branding op de
flyers en posters en exposure via social media zoals de
zeer goed bezochte midsummerburgwal.nl, Twitter en
de eigen Facebookpagina van de Midsummer Burgwal.

Factsheet

Feiten
Wanneer vrijdagavond, 7 september 2012 Tijd 19.00 tot 23.00 uur Lokatie Vissersbocht Burgwal Haarlem (5
minuten van het centrum) Bezoekersaantallen 500-700 Toegang gratis Editie derde editie Financiering subsidie
Cultuur Stimulerings fonds Haarlem, wijkraad Burgwal & sponsoren.

‘Een bijzonder initiatief.’ Haarlems Dagblad.
Sponsor pakket
Midsummer Burgwal biedt het bedrijfsleven diverse interessante mogelijkheden voor ondersteuning van
het evenement. De organisatie van het evenement informeert graag over eventuele andere vormen van
sponsoring. Zie overzicht hieronder:
Sponsor pakketten
Naamsvermelding aankondiging/dankwoord
Naamsvermelding A1 Brugposter
Logo A1 Brugposter
Naamsvermelding A5 flyer
Logo A5 flyer
Vermelding website/Facebook
Logo website/Facebook
Twitter
Nieuwsbrief burgwal
Persbericht
Logo A4 raamposter
Naamsvermelding A4 raamposter
Google AdWords pakket
Eigen banner ophangen
Vriendenpagina
Bedrag
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Voor meer informatie betreffende sponsormogelijkheden neem contact op Nic Tesser & Jan Marien Boon:
mail: nictess@xs4all.nl mob: 06 22 422 703 - mail: janmarienboon@yahoo.com mob: 06 46 27 84 87

PUBLICITEIT, PR & MARKETING
Het evenement wordt onder de aandacht gebracht door middel van:
Visuele communicatie
Social media
Persberichten
Visuele communicatie
| Posters (sfeerbeeld, aankondiging, programmering, website, sponsoren)
Het ophangen van posters in de wijk, in het centrum, VVV, etalages, woningen, 3 grote
brugposters
| Invitaties
Persoonlijke gerichte uitnodigingen per post naar instanties en
sponsoren die dit evenement mogelijk hebben gemaakt.
| Flyers/Ansichtkaarten
Huis aan huis rondbrengen van kaarten, met aankondiging, 					
programmering en sponsoren, die men kan sturen naar vrienden en familie. 			
Ook neergelegd in winkels, musea, hotels, horeca gelegenheden, culturele 			
lokaties (bioscoop, theater- en concertgebouwen).
| Plaatsing van poster in de nieuwsbrief van de Wijkraad Burgwal Haarlem.
| Bewonersbrief: brief met uitgebreide (contact)informatie over het evenement 			
voorb directe bewoners bij de betreffende lokatie.
Social media
| Twitter
| LinkedIn groep: Haarlem Burgwal Professionals
| Website Wijkraad Burgwal Haarlem
| Eigen website: midsummerburgwal.nl
| Facebook: evenement + programma aankondiging, nieuwsflitsen
| Aanschrijven van populaire blogs
| E-mail: Save the date & aankondiging
| Aankondiging digitale nieuwsbrief Citymarketing
| Promotie website Citymarketing
| Twitterberichten + retweets van Citymarketing over Midsummer Burgwal
| Digitale nieuwsbrief met een adressen bestand van ongeveer 200 adressen
Persberichten sturen naar
| Gemeente Haarlem
| City Marketing Haarlem
| Haarlems Dagblad
| Haarlems Weekblad
| NHDB Editie Kennemer
| Haarlem Dagblad Uitkrant
| HRLM
| Haarlem 105
| Haarlem Dit Weekend
| De Haarlemmer
| Haarlem Online
| De Heemsteder
| De Jutter
| Uit in Haarlem

PUBLICITEIT, PR EN MARKETING
Voorbereiding 2012
Media plan
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PERSBERICHT
Midsummer Burgwal – Betoverend evenement nu nog groter!

PERSBERICHT
Midsummer Burgwal – Haarlems Grachtenconcert opent Cultuurweekend succesvol!

Haarlem, 29 augustus 2012
Op vrijdagavond 7 september 2012 vindt de derde editie van de Midsummer Burgwal plaats. De Midsummer Burgwal is ontstaan uit
het idee om met de buurt een gezellige avond te beleven en om cultuur (muziek, zang en dans) en historie (de Burgwal) samen te
laten smelten. De voorbereidingen voor dit bijzondere evenement in de Burgwal buurt, vlakbij het centrum van Haarlem, zijn na alle
positieve reacties van voorgaande jaren weer in volle gang. Dit jaar is het programma uitgebreid en zijn er meer sponsoren
aangetrokken. Het gratis toegankelijke evenement is mede door financiële steun van de Gemeente Haarlem gerealiseerd.
Geweldige bijdrage lokale ondernemers
De organisatie is erg dankbaar voor alle ontvangen fondsen. Als het verhaal goed is, willen lokale ondernemers zich graag binden en
meedenken over uitbreiding van het evenement. Bijzonder trots is Maartje Breed (initiatiefneemster) dat er ook dit jaar weer
voldoende steun is geboden: “Iedereen reageert erg enthousiast en denkt graag mee, dit is precies wat wij wilden bereiken: samen
met de buurt een geweldig evenement neerzetten”. Er heeft zich een mooie groep sponsoren verbonden aan de Midsummer
Burgwal: In den Swarten Hondt, Grapedistrict, Imago Printing, SecuServe, Showrent, Andriessen, Do herenkapper, Treffers, EYE Film
Instituut Nederland, Bouwbedrijf Jochem, Kempen & Co, Haak Zonwering, Verhuurbedrijf B. Hangjas. De Midsummer Burgwal
geniet financiële steun van Gemeente Haarlem en promotionele steun van City Marketing Haarlem.
Programma nog uitgebreider
Voor het derde jaar is het programma van de Midsummer Burgwal nog uitgebreider. Stadsdichter Sylvia Hubers opent de avond met
een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht over de Vissersbocht. Bewoners en bezoekers kunnen op deze
midzomeravond genieten van optredens van Dancemasters De Vos, singer/songerwriter Raoul Bakker, die ook een speciaal
optreden samen met Jazz zangeres Adrienne West zal geven, betoverende zang van sopraan Astrid Vrensen en magische klanken
van pianist Thomas Beijer, die zich begeeft aan de top van de nieuwe generatie pianisten. Ter ere van 100 jaar Hollandia Filmfabriek
worden zeer unieke fragmenten uit een stomme film getoond, als hommage aan de fameuze Haarlemmer Maurtis H. Binger. Binger
was regisseur en producent van Nederlands grootste filmmaatschappij in de jaren 20. De band Hastalavista sluit de avond feestelijk
en swingend af. De eeuwenoude architectuur van de Burgwal vormt het decor van het openluchttheater in de Vissersbocht (ter
hoogte van Spaarnwouderstraat 29, kapper Do Bartels).

Haarlem, 12 september 2012
Het enige Haarlemse openlucht grachtenconcert "Midsummer Burgwal" heeft afgelopen vrijdagavond 7 september het
cultuurweekend in Haarlem succesvol geopend. Dit jaar is het programma uitgebreid en zijn er meer sponsoren
aangetrokken. Het gratis toegankelijke evenement is mede door financiële steun van de Gemeente Haarlem
gerealiseerd.
De Midsummer Burgwal is van oorsprong een zomer evenement dat geboren is uit het idee om Cultuur en Historie
samen te smelten in de bijzondere Burgwalbuurt. Daarbij probeert de organisatie zoveel mogelijk gebruik te maken van
Haarlemse artiesten. Inmiddels is het evenement uitgegroeid van wijkevenement tot een volwaardig stadsevenement.
Uniek is het drijvende podium in de Vissersbocht, waar toeschouwers, die per boot waren gekomen, hun boot aanlegde.
Eindelijk kunnen we daarom nu ook spreken van een Haarlems Grachtenconcert.
Topartiesten en afwisselend programma zorgen voor enorme opkomst
De opkomst was nog nooit zo hoog. Honderden Haarlemmers genoten van deze derde editie met bijzondere optredens.
De opening werd verricht door de Haarlemse stadsdichter Sylvia Hubers, die vier gedichten voordroeg. Waaronder het
toepasselijke gedicht "Het Spaarne is krom" (locatie van dit evenement is de schilderachtige Vissersbocht). Dramatisch
sopraan Astrid Vrensen, Haarlemse concert pianist Thomas Beijer, singer/songwriter Raoul Bakker, Dance Masters de
Vos, de twaalf koppige band Hastalavista en een gastoptreden van Broadway zangeres Adrienne West zorgden voor een
bruisend programma. Extra bijzonder dit jaar was de vertoning van een stomme film (bijdrage Eye, filminstituut
Nederland) van de fameuze Haarlemmer Maurits H. Binger, regisseur en producent van Nederlands grootste
filmmaatschappij in de jaren twinting. Een ode aan de Hollandia Filmfabriek, die precies honderd jaar geleden is
opgericht. De avond werd swingend afgesloten met een 12 koppige band, waarop bezoekers nog tot laat hebben staan
dansen. Een mooie start van het cultuurweekend in Haarlem!
Geweldige bijdrage lokale ondernemers
De organisatie is erg dankbaar voor alle ontvangen fondsen. Als het verhaal goed is, willen lokale ondernemers zich
graag binden en meedenken over uitbreiding van het evenement. Bijzonder trots is Maartje Breed (initiatiefneemster) dat
er ook dit jaar weer voldoende steun is geboden: “Iedereen reageert erg enthousiast en denkt graag mee, dit is precies
wat wij wilden bereiken: samen met de buurt een geweldig evenement neerzetten”. Er heeft zich een mooie groep
sponsoren gebonden aan de Midsummer Burgwal: In den Swarten Hondt, Grapedistrict, Imago Printing, SecuServe,
Showrent, Andriessen, Do herenkapper, Treffers, Bouwbedrijf Jochem, Kempen & Co, Haak Zonwering, Hangjas.

Kom ook genieten van cultuur!
Midsummer Burgwal - Vrijdag 7 september: 19:30 en 23:00
in de Vissersbocht, het gedeelte tussen de Korte Brug en het Spaarne (ter hoogte van Spaarnwouderstraat 29, kapper Do Bartels)
facebook.com/MidsummerBurgwal, midsummerburgwal.nl en Twitter: @midsummer023

Niet voor publicatie, noot voor de redactie:
Meer informatie: Jenke van den Bos: 06-54995115 | jenkevandenbos@hotmail.com

Midsummer Burgwal in de Vissersbocht, het gedeelte tussen de Korte Brug en het Spaarne.
Vrijdag 7 september: 19:30 en 23:00
facebook.com/MidsummerBurgwal , midsummerburgwal.nl en Twitter: @midsummer023

Niet voor publicatie, noot voor de redactie:
Meer informatie: Jenke van den Bos: 06-54995115 jenkevandenbos@hotmail.com

PUBLICITEIT, PR EN MARKETING 2012
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Kempen & Co, Bouwbedrijf Jochem, Haak zonwering, Verhuurbedrijf B. Hangjas. Dit evenement is (mede) dankzij de financiële steun van de gemeente Haarlem gerealiseerd.

Invitatie/flyer

Nieuwsbrief wijkraad Burgwal

Bewonersbrief
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Haarlem, 27 augustus 2012

Betreft: Midsummer Burgwal

19:00 - 23:00 VISSERSBOCHT

Geachte bewoner,
Zoals u wellicht al heeft vernomen via de uitnodiging die u in uw brievenbus heeft ontvangen, wordt er op
vrijdag 7 september tussen 19:00 en 23:00 rondom de Vissersbocht, de derde editie van de Midsummer Burgwal
georganiseerd. Vandaar dat wij u ook deze brief sturen.
Een korte samenvatting voor nieuwe bewoners: De Midsummer Burgwal is een zomer evenement dat geboren
is uit het idee om Cultuur en Historie samen te smelten in de bijzondere Burgwalbuurt. Iedereen kent het
wereld beroemde theaterstuk van William Shakespeare. Dit vormde 3 jaar geleden de inspiratie om bewoners
en enthousiaste bezoekers op een (mid-) zomer avond te laten genieten van een prachtige muziek- dans- en
theatervoorstelling.
De wijkraad Burgwal is nauw betrokken bij dit evenement en ook enthousiaste buurtbewoners zijn al ingezet om
hun bijdrage te leveren.
Locatie
Eén van de mooiste plekken van onze wijk; de historische Vissersbocht. Het podium zal gebouwd worden op het
water en de recent gerenoveerde walkant biedt plaats voor het publiek. Deze plek is opgebouwd uit traptreden
als een amfitheater en dus uitermate geschikt om het publiek een zitplaats te bieden.
De gemeente Haarlem heeft inmiddels de vergunning voor dit evenement goedgekeurd en alle voorbereidingen
zijn uiteraard in volle gang.
Die dag zullen wij proberen de overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. In de loop van de
middag zal er geoefend worden door de dansers en er zal een soundcheck gehouden worden.
Wij hopen dat u ook net als wij zult genieten van dit mooie cultuur evenement, geopend door de Haarlemse
Stadsdichter, waarna u getrakteerd wordt op mix van klassiek en modern, waaronder een zeer talentvolle
concertpianist, sopraan zangeres, gitaar en zang, dans en ter afsluiting een fantastische band.
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag,
Met vriendelijke groet,
De organisatie van Midsummer Burgwal
Voor meer informatie:
Maartje Breed
maartje@ontwerpenenzo.nl
06 22 31 53 64
www.midsummerburgwal.nl
www.facebook.com/MidsummerBurgwal
Tweet to Midsummer Burgwal: @Midsummer023

Poster
Sponsor

PUBLICITEIT, PR EN MARKETING
Social Media
Midsummer Twitter

PUBLICITEIT, PR EN MARKETING
Social Media
Midsummer Website

PUBLICITEIT, PR EN MARKETING
Social Media
Midsummer Facebook, 126 likes!!

PUBLICITEIT, PR EN MARKETING
Social Media
Haarlem City Marketing Twitter

PUBLICITEIT, PR EN MARKETING
Persbericht, online & gedrukte media

HRLM GLOSSY

Haarlem’s weekblad
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SPONSOREN 2012

DANK JE WEL

A U D I O V I S U A L S

Verswinkel Aard | Christiaan B | P&S Visreizen en Hengelsport
| Verhuurbedrijf B. Hangjas | wijkraadsleden | Robert Blom |
Haerlem.nl | Chiel Kleipool | Petra, Erika & Norbert | Kelly Bauer
|Ristorante Luca | Vissersbocht bewoners en natuurlijk het publiek!

