
Wat is het?
Spoffin wil graag op een creatieve en innovatieve 
manier meer bedrijven betrekken bij het 
internationale festival voor professioneel buiten- en 
locatietheater. Spoffin heeft Amersfoort de afgelopen 
jaren nationaal en internationaal op de kaart gezet 
als actieve festivalstad. Regionale ondernemers 
hebben vanaf het prille begin bijgedragen aan de 
vernieuwende manier van organiseren en de hoge 
artistieke kwaliteit van het festival. Spoffin streeft 
ernaar samen iets te realiseren dat er wezenlijk 
toe doet. Een samenwerking waarin cultuur en 
bedrijfsleven kernwaarden met elkaar verbinden, 
een samenwerking die bijdraagt aan een vitaal en 
bezielend economisch, sociaal-maatschappelijk en 
cultureel klimaat in onze regio. Dit is de basis waarop 
Spoffin graag samen met u nieuwe manieren van 
samenwerken en samen zakendoen realiseert.

Hoe werkt het?
Spoffin biedt bedrijven en ondernemers de 
gelegenheid zich naast de traditionele wijze van 
sponsoring ook op een andere manier aan het festival 
te verbinden. U kunt bijdragen met de inzet van 
medewerkers, kennis en middelen. Wij bespreken 
graag welke bijdrage het beste past bij u, uw bedrijf en 
waar u als ondernemer voor staat. De mogelijkheden 
zijn talrijk, van leveren van specifieke kennis tot 
ondersteuning op het gebied van ICT, regelen van 
vervoer tot de meer traditionele financiële bijdrage.

Wat krijgt u als ondernemer of bedrijf?
De mogelijkheid een maatschappelijke bijdrage te 
leveren aan de stad, onze regio en alle inwoners van 
Amersfoort. Uitgebreide netwerkmogelijkheden 
waarbij u nieuwe mensen ontmoet en samen 
onontgonnen terrein ontdekt, tijdens één van de 
meest opmerkelijke en internationale festivals in de 
regio. Naamsvermelding in pers- en nieuwsberichten, 
op de website, in brochures en - in overleg - in andere 
media. De mogelijkheid om een professioneel festival 

financieel te ondersteunen op basis van creatieve en 
innovatieve samenwerking.

Meer dan Basis
Spoffin artiesten werken met minimale middelen, in 
direct contact met publiek en maken voortdurend 
de afweging tussen artistieke kwaliteit en 
publieksgerichtheid. Wij zijn ervan overtuigd dat 
ontmoetingen met deze artiesten, inzicht in hun 
manier van werken en hun manier van produceren 
veel meerwaarde heeft, zeker ook voor bedrijven 
die op zoek zijn naar vernieuwende manieren van 
ondernemen of het innoveren van werkwijze en 
aanpak. Spoffin biedt daarom meer. U kunt denken 
aan ontmoetingen en workshops samen met artiesten, 
uitwisselingsmogelijkheden, speciale festivalroutes en 
bijzondere kijkjes achter de schermen.

• Spoffin Ontmoeting: een aanvullend pakket 
waarmee u uw klanten en/of uw medewerkers 
trakteert op Spoffin Amuses, de wervelende 
openingsavond van het festival. Speciaal voor u en 
uw genodigden organiseert Spoffin ontmoetingen 
met gerenommeerde artiesten en in overleg een 
diner vooraf en/of een borrel na afloop.

• Spoffin op Locatie: u schenkt een voorstelling aan 
mensen die vanwege hun gezondheid niet naar het 
festival kunnen komen. Een culturele belevenis op 
het terrein van ziekenhuizen of instellingen.

• Spoffin Experience: een buitengewoon 
bedrijfsuitje voor u, uw klanten en/of uw 
medewerkers. Een speciaal getrainde gids neemt u 
en/of uw gezelschap tijdens het festival mee langs 
verschillende voorstellingen.

• Spoffin Uitwisseling: workshops op maat, 
inhoudelijke trainingsprogramma’s. Voor 
organisaties, uw medewerkers en/of uw klanten, 
opgezet rond bijvoorbeeld repetities van 
gezelschappen.
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