Samen maken wij het onvergetelijk,
opdat wij niet vergeten.
Wordt ook een held en wordt partner van het project “Westfriese Helden 40-45”
Op initiatief van stichting HB Inspirations is het 85-leden tellende projectkoor Inspirations te Avenhorn in
september van start gegaan met haar vierde project, getiteld ‘Westfriese Helden 40-45’. Om het project
zo aantrekkelijk en professioneel te maken zijn we op zoek naar partners-sponsoren.
Westfriese Helden 40-45 is gebaseerd op ware gebeurtenissen rondom onderduikers en verzet in
West-Friesland en omstreken, zoals de wapendroppings in Spanbroek en Wogmeer, de Slag bij
Rustenburg en het drama op boerderij ‘Houtlust’.
Het belooft een sprankelende show te worden, waarin de bewustwording en het belang van onze vrijheid
wordt benadrukt. De voorstelling, een muzikale eerbetoon, wordt ondersteund met historische en recente
filmbeelden, vertellingen, foto’s en interviews. Het is tevens een project waarbij met name ook de jeugd
een podium wordt gegeven. Het projectkoor staat onder leiding van dirigent Alex Hylkema en wordt
begeleid door een combo onder leiding van Patrick Rus.
Data
De voorstellingen zullen worden gehouden op 11 en 12 oktober 2019 in schouwburg Het Park in Hoorn. Het is
dan exact 75 jaar geleden dat de bijzondere gebeurtenissen van het Westfriese verzet tijden de Tweede
Wereldoorlog hebben plaats gevonden.
Filmbeelden
De show wordt ondersteund met recente en historische filmbeelden. De recente filmbeelden worden
gemaakt in samenwerking met Filmclub Hoorn e.o., alsmede met vereniging 39-45 voor het beschikbaar
stellen van historisch materieel.
De historische filmbeelden zijn verkregen via de programmamakers van “Andere Tijden’. Deze beelden
zijn gebruikt in het door hen gemaakte programma over de wapendroppings in West-Friesland.
Educatie
Een van de doelstellingen is deze geschiedenis op een attractieve wijze over te brengen en door te
geven aan de jeugd. Inmiddels is het project ‘Westfriese Helden’ ook opgenomen in het educatieve
programma van de Westfriese Bibliotheken en zijn de jeugdleden reeds op bezoek geweest bij ouderen
die de gebeurtenissen daadwerkelijk hebben meegemaakt.
Website en sociale media
Alle wetenswaardigheden van het project en het koor zijn te vinden op de website

www.westfrieshelden.nl De website wordt regelmatig voorzien van de nieuwste ontwikkelingen en
nieuwsfeiten. Daarnaast is het project te volgen via Facebook en Instagram.
Held worden
De sponsorpakketten, inclusief de tegenprestatie zijn op de achterzijde van deze brief weergegeven.
De ervaring leert dat de projecten van HB Inspirations goed bezocht worden, wat een partnerschap van
Westfriese Helden 40-45 voor u bijzonder interessant maakt.
Wij hopen, dat dit voor u aanleiding is ons verzoek tot sponsoring te honoreren.

Westfriese Helden 40-45
11 EN 12 OKTOBER 2019
SCHOUWBURG HET PARK HOORN – 20.15 UUR
Partner overeenkomst:
Partner :

______________________________________

Adres:

______________________________________

Woonplaats:

______________________________________

Telefoon:

______________________________________

Email:

______________________________________

Gekozen partnerpakket:

o

Pakket 1:

o

Pakket 2:

o

Pakket 3:

€ 150,-

+ naamsvermelding op de website t.e.m. mei 2020;
+ 2 toegangskaarten op 11 / 12 oktober 2019 *

€ 275,- + Logo +naamsvermelding op de website t.e.m. mei 2020;
+ 2 toegangskaarten op 11 / 12 oktober 2019 *
€ 500,- + Logo + naamsvermelding op de website t.e.m. mei 2020;
+ Naamsvermelding in het programmaboekje;
+ 2 toegangskaarten op 11 / 12 oktober 2019 *
+ 2 theatermenu’s in het restaurant voorafgaand;
+ naamsvermelding op de aftiteling van de film.

o

Extra toegangskaarten ___ (aantal) à € 20,- op 11 / 12 oktober 2019 *

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
Stichting HB Inspirations zal een factuur sturen naar bovenstaand adres.
De sponsorbijdragen zijn exclusief 9% BTW.
Het logo voor de te leveren tegenprestatie zal door partner per e-mail aangeleverd worden op:
____________________ (datum) aan hans-blom@xs4all.nl

De naamsvermeldingen en logo’s zullen worden geplaatst op: www.westfriesehelden.nl
Voor akkoord PARTNER
Datum:

Handtekening:

_________________________

_________________________

