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Bij het Jouster Fanfare Orkest maken jong en oud al 60 jaar muziek met 
elkaar. Dit orkest is langzaam uitgegroeid tot een fanfare op topniveau. 
Goede sfeer en bevlogenheid en de bezielende leiding van dirigent 
Siemen Hoekstra, zorgen er tot op de dag van vandaag voor dat het 
orkest levendig en modern is. Onze fanfare doet mee aan concoursen 
en festivals, soms ver buiten de regio, maar voelt zich bovenal betrokken 
bij Joure en haar inwoners. Muziek moet voor iedereen toegankelijk zijn. 
Om dit te bereiken worden er met regelmaat lokale projecten 
georganiseerd, waaronder het spectaculaire galaconcert. 
Uniek voor een plaats als Joure!

Graag willen wij u als betrokken ondernemer uit de regio de kans 
bieden om dit concert te bezoeken en tevens dit mooie Jouster orkest 
financieel te ondersteunen. Met drie mooie sponsorpakketten geven we 
u de kans om samen met uw partner, uw relaties of uw team dit jubileum 
te bezoeken. Twéé vliegen in één klap dus. Ondernemen met een sterke 
maatschappelijke verbondenheid!

Wilt u graag een speciaal pakket om er een extra bijzondere avond van 
te maken, neem dan contact op met Gabriella Nauta op 06 233 997 80. 
Samen kunnen we een speciaal concert onvergetelijk maken! 

Muziek verbindt.

naam:

adres: 

postcode en woonplaats: 

mailadres: 

bedrijf: 

pakketkeuze:

Factuur volgt, samen met de kaarten.

De sponsorpakketten

E 150,- 2 kaarten regelvermelding in boekje
E 300,-  2 kaarten advertentie van ¼ A5 in programmaboekje, logo op website
E 500,-  4 kaarten  advertentie van ½ A5 in programmaboekje, logo op website   
  met doorlink en socials
E 750,-  6 kaarten advertentie hele A5 in programmaboekje, logo 
  met doorlink, en socials

Hoofdsponsorpakket (> E 1000,-) wordt maatwerk in samenspraak met de sponsor


