• Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad
van Europa is? En Oerol hét laboratorium
is voor vernieuwende en spraakmakende
culturele projecten voor Leeuwarden 2018?
• Terschellings Oerol ook internationale
bekendheid geniet, bekend staat
als een van de meest bijzondere
theaterfestivals in Europa en
deel uitmaakt van het Europese
netwerk IN SITU?

• Oerol in het Terschellinger dialect
‘overal’ betekent? En dat u het
locatietheater van Oerol aantreft in de
duinen, op het strand, in het bos, op de
dijk, in boerenschuren, op straat en op
plekken waar niemand het verwacht?

Een echt bijzonder teamuitje of relatiedag?
Kom zaken doen of juist ontspannen in
festivalsfeer op Terschellings Oerol. Combineer
het nuttige met het aangename en maak kennis
met onze OndernemersClub!
Oerol is sinds de eerste editie in
1982 uitgegroeid tot het grootste
theaterfestival in de open lucht.
In juni is het prachtige Waddeneiland jaarlijks tien dagen lang
hét podium voor locatietheater,
straattheater, beeldende kunst
en muziek.
Natuur + Cultuur + Uw onderneming
= Een inspirerende beleving die
nieuwe kansen biedt. Stap nu in als
OndernemersClubmember vanaf
slechts € 500,- en ontdek wat
Oerol u en uw onderneming te
bieden heeft. Van zelf rondfietsen
en ontdekken tot een verzorgd
programma op maat met bijvoorbeeld vers gerookte makreel in
een duinpan.
Draagt u het festival een warm
hart toe, los van de aantrekkelijke
voordelen? Dan is de OndernemersClub iets voor u. Dankzij de
financiële steun kan Oerol
bijvoorbeeld investeren in jong
talent of in een buitengewoon
project. Dat is nodig om impact te
houden, een groot en nieuwsgierig

publiek te blijven trekken en het
draagt bij aan een vitaal maatschappelijk en cultureel klimaat. Als
Oerol OndernemersClubmember laat
u zien dat u een maatschappelijk
betrokken ondernemer bent. Uw
bijdrage maakt echt het verschil.
De aantrekkelijke voordelen zijn o.a.:
Oerol-entreebandjes voor u, uw
medewerkers en relaties, zodat u
samen het festival kan ontdekken;
de mogelijkheid om een speciale
ontvangst en een festivalprogramma samen te stellen voor
een onvergetelijke Oerol-ervaring;
zichtbaarheid van uw onderneming in
onze festival-uitingen; uitnodigingen
voor speciale ontmoetingen met o.a.
andere OndernemersClubmembers,
theatermakers en relaties van Oerol.

Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie of aanmelden
neem contact op met:
ondernemersclub@oerol.nl
of 0562 448 448

• de Oerol OndernemersClub een
nieuw initiatief is waarin u naast
Clubmemberschap ook de mogelijkheid
heeft tot eigen inbreng van creatieve
ideeën en bevriende ondernemers?

• de landelijke en regionale
pers jaarlijks in grote mate
verslag doen van het festival,
met onder andere vijf live
uitzendingen op televisie, wat
zorgt voor een mediawaarde
van circa 2,6 miljoen euro?

• de Oerol OndernemersClub een
kennismakingsjaar aanbiedt voor
nieuwe Clubmembers waarin u
kunt ontdekken of Oerol bij u past?
• we voor onze Clubmembers
arrangementen op maat en voor kleine
groepen aanbieden zodat het goed bij het
persoonlijke karakter van het festival past?

Ervaar Oerol als OndernemersClubmember zoveel leuker!
Oerol laat de OndernemersClubmembers (en hun gasten) op
een bijzonder manier het festival beleven en biedt de volgende
vormen van lidmaatschap:

ENTREELIDMAATSCHAP

“ik wil kennismaken met Oerol”
Met dit lidmaatschap kunt u gebruikmaken van de basisvoordelen van de
OndernemersClub:
• 8 Oerol-entreebandjes die toegang geven tot het festival
• persoonlijk ontvangst tijdens festival + goodiebag bij aankomst,
gevuld met kortingsbonnen voor fietsverhuur, het programmaboekje en
fietskaart, zodat u en uw gasten op uw gemak het eiland kunnen verkennen
en genieten van al wat Oerol te bieden heeft
• uitnodiging OndernemersClub-borrel tijdens het festival
• een uniek kijkje achter de schermen tijdens het festival

BASISLIDMAATSCHAP

“ik support Oerol”
Na het eerste jaar als “kennismakings-lid” stapt u over op het basislidmaatschap.
Met dit lidmaatschap kunt u gebruikmaken van de bovenstaande voordelen van de
OndernemersClub aangevuld met:
• banner met Oerol OndernemersClub merk-logo om in uw eigen media te
laten zien dat u Clubmember bent
• uitnodiging voor OndernemersClub theateravond door het jaar heen, als lid mag u
een relatie meenemen ter kennismaking
• exclusieve aanbiedingen/arrangementen van partners van Oerol,
buiten het festival om
• mogelijkheid om gebruik te maken van ons hospitality programma;
de mogelijkheid een uniek ontvangst en programma samen te stellen voor uw
medewerkers, collega’s of relaties. Geheel verzorgd en op maat aan te passen
van boot tot diner en voorstelling. (kosten op aanvraag)

DONATEURLIDMAATSCHAP

“ik investeer in de toekomst van Oerol”
Met dit lidmaatschap kunt u gebruikmaken van de bovenstaande voordelen van
de OndernemersClub aangevuld met:
• naamsvermelding in diverse festival-uitingen
• i.p.v. 8 ontvangt u 12 Oerol-entreebandjes voor uw eigen netwerk die toegang
geven tot het festival
• uitnodiging voor de Opening van Oerol, de eerste dag van het festival
• betrokkenheid bij Fonds Atelier Oerol, het talentontwikkelingsprogramma
van Oerol, waarmee u investeert in de ontwikkeling van een nieuwe generatie
kunstenaars
• uitnodiging voor de Donateursbijeenkomst van de OndernemersClub

De vermelde prijzen zijn excl. BTW en gelden per kalenderjaar. Het lidmaatschap van
de OndernemersClub is mogelijk fiscaal aftrekbaar vanwege het zakelijke karakter
en de status van Oerol als officieel cultureel goed doel (ANBI).
Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie of aanmelden neem contact op met:
ondernemersclub@oerol.nl of 0562 448 448
Arrangementen aanvullend op bovenstaande lidmaatschappen worden ontwikkeld
in samenwerking met o.a. Evenementenbureau MooiWeer, Terschelling.

