
Wat is het?
Spoffin OFF is hét podium voor jong, aanstormend 
theatertalent uit heel Europa dat excelleert in 
nieuwe, soms experimentele buitenvoorstellingen. 
Spoffin OFF is het enige platform in Nederland dat 
zich specifiek richt op talentontwikkeling in het 
buitentheater. Om het belang hiervan te onderstrepen 
nodigt Spoffin jaarlijks 40 tot 50 programmeurs 
en andere professionals van belangrijke festivals 
uit. Veel artiesten veroveren na hun optreden bij 
Spoffin een plek op de grote, internationale podia, 
doordat zij tijdens Spoffin zijn gezien. Spoffin OFF 
fungeert zo tevens als springplank voor jong talent. 
Speciaal voor hen is ook de Spoffin OFF Award in het 
leven geroepen. Deze prijs stelt de winnaar in staat 
zichzelf verder te ontwikkelen; de artiest kan hiermee 
bijvoorbeeld een regisseur aantrekken, een residentie 
(werkperiode) mogelijk maken of naar een ander 
belangrijk festival afreizen. 

Hoe werkt het?
U maakt de Spoffin OFF Award mogelijk omdat u 
talentontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan 
en u uw bedrijf graag verbindt met professioneel 
(buiten)theater en internationaal festival Spoffin in 
het bijzonder. Publiek en theaterprofessionals kiezen 
tijdens het festival de winnaar van de Award. De 
Award draagt de naam van uw bedrijf en u reikt onder 
belangstelling van de pers de prijs uit.  

Wat krijgt u?
• De Spoffin OFF Award draagt de naam van uw 

bedrijf, u reikt de prijs uit.
• Winnaars laten de naam van uw bedrijf, 

gekoppeld aan de Award, nog jarenlang 
terugkomen in hun publiciteitsmateriaal. Uw 
bedrijfsnaam verschijnt zo ook in PR materiaal 
van andere internationale festivals.

• Naamsvermelding in onze brochures en 
persberichten, op de website en in andere 
relevante uitingen.

• Met elkaar samen zijn tijdens één van de meest 
opmerkelijke, relatief nieuwe internationale 
festivals in ons land. Zelf en/of samen met uw 
medewerkers onontgonnen terrein ontdekken.

• Nieuwe mensen ontmoeten tijdens een toer met 
gids langs speciaal geselecteerde voorstellingen.

• Deelname aan de Spoffin Ontmoeting 
voorafgaand aan het festival, met uitgebreide 
netwerkmogelijkheden.

Spoffin OFF Award

Willemien Veldman-Marsman 06 51 47 12 07 I Marcoen Hopstaken 06 53 37 09 09 I Raoul Persoon 06 57 84 94 81




