Kerstsamenzang Zaanenpark 2017
Op 24 december, kerstavond, als het donker is, loopt tegen 20.00 uur het Zaanenpark in Haarlem-Noord vol.
Buurtbewoners verzamelen zich rond het podium die verlicht wordt door bontgekleurde gloeilampen. Het is
een zeer sfeervol plaatje, zeker omdat de takken van de bomen en het gras zijn bedekt met een dikke laag
sneeuw. (hopen wij)
Dit jaar wordt er voor de 11 de keer op rij op kerstavond gezongen in het Zaanenpark. Er is een goed koor,
er zijn instrumenten en de Kerstliedjes zijn 'traditionals' die iedereen kent. Ook wordt er door vrijwilligers een
kop warme chocolademelk, een glas glühwein ingeschonken. (te verkrijgen tegen een kleine donatie)
Iedere editie lopen 1000 tot 1500 buurtbewoners uit om de Kerstsamenzang bij te wonen. De sfeer is
opperbest, gezellig en saamhorig. Achterliggende gedachte van dit buurtevenement is 'Voor de buurt, door
de buurt'. Alles rond de Kerstsamenzang komt uit de ideeënkoker van buurtbewoners en is bedoeld om
mede-buurtbewoners een gezellige en sfeervolle avond te bezorgen. En die opzet slaagt telkens weer.
Een Kerstavond als deze, staat er niet zo maar. Daar zijn ideeën, organisatie en uitvoering voor nodig. En,
minstens zo belangrijk, geld. Dat is het punt waarop u, als ondernemer, organisatie of instelling in de buurt,
in beeld komt. De gemeente Haarlem heeft de afgelopen edities een beperkte bijdrage uit het
leefbaarheidsbuget verstrekt, dit dekt echter niet de kosten. Om die reden doen we een beroep op u, om in
het gat te springen en ons te helpen om de Kerstsamenzang ook dit jaar weer mogelijk te maken.
Als u de Kerstsamenzang met een mooi bedrag ondersteunt, vaart u als tegenprestatie mee op de publiciteit
en promotie die aan dit evenement vast zit. Dat betekent ruimte in het Kerstliederenboekje, zichtbaarheid in
de media en naamsvermelding op andere uitingen. Verschillende mogelijkheden zijn bespreekbaar.
De advertentietarieven voor de liederenbundel zijn als volgt:
Een kwart pagina
€ 65,Een halve pagina
€ 90,Een hele pagina
€ 135,Achterpagina
€150
Het formaat van de liederenbundel is A5 gevouwen in boekje full-color print en daarnaast ook digitaal
beschikbaar om op telefoon of tablet te lezen. Klik hier voor boekje 2016 als voorbeeld.
Overige sponsor mogelijkheden door vermelding van naam en/ of logo.
Kersstal
€ 50,Kerstboom
€ 75,Kraam
€ 100,Podium
€ 150,Over sponsoring om maat van bijvoorbeeld het hele podium of de kerstboom bij het Posthuis gaan wij graag
in gesprek met u.
Kom met uw bedrijf, organisatie of instelling in beeld bij de zangers en zangeressen van de
Kerstsamenzang. Buurtbewoners weten u dan beter te vinden en u communiceert direct met potentiële
klanten in uw omgeving.
Wij hopen dat we op uw steun kunnen rekenen. Want, nogmaals, zonder uw bijdrage redden we het niet.
Een gezellige Kerstsamenzang, mede mogelijk gemaakt door uw bedrijf, organisatie of instelling – als dat
geen warme Kerstgedachte is...
Als u dit initiatief wilt ondersteunen, dan verzoeken wij u te reageren en uw advertentie toe te sturen
naar: info@posthuis.info.
Donatie/ sponsorbijdrage: NL21RABO 0142636819, t.n.v. Stichting Posthuis Zaanenpark.
Initiatiefgroep Kerstamenzang Zaanenpark

