KINDERFESTIVAL HAREN

Kinderfestival Haren
Een magische dag voor alle kinderen

Kinderfestival Haren is een jaarlijks terugkerend festival voor kinderen tussen 3 –
12 jaar die wonen in (de omgeving van) Haren. Dit unieke festival laat hen een
magische dag beleven! Dit jaar ontvangen we 1.250 kinderen en hun
(groot-)ouders. Zij ervaren samen hoe leuk het is om te tekenen, schilderen,
dansen, bouwen, muziek te maken of toneel te spelen. En dat allemaal in een vrije
festivalsfeer op een prachtige locatie in Haren.
Eerste editie was een groot succes
De eerste editie van het festival in 2021 was een groot succes. We ontvingen ruim 750
kinderen en (groot-)ouders. Zij bezochten, in de najaarszon, de verschillende
workshops, voorstellingen en activiteiten. De reacties en de beoordelingen na afloop
waren heel lovend. We ontvingen een gemiddelde beoordeling van 8,5 op de totale
beleving en een 8,8 op het aanbod aan workshops en voorstellingen. Dat is een groot
compliment mede aan de vele vrijwilligers en samenwerkingspartners.
Nieuwe editie op zaterdag 3 september 2022
Op zaterdag 3 september 2022 organiseren we een nieuwe editie van het Kinderfestival
Haren. Ook dit jaar verzorgen we weer een uniek aanbod aan voorstellingen, workshops
en activiteiten in een vrije festivalsfeer. Allemaal met als doel om kinderen hun talenten
te laten ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen.
Ieder kind telt
Het Kinderfestival is daarom ook gericht op kinderen met een visuele- of lichamelijke
beperking. En we zorgen dat het festival toegankelijk is voor kinderen van ouders met
zeer beperkte financiële middelen. Zo houden we, met sponsorbijdragen, de entreeprijs
laag en werken we samen met de WIJ-teams van de gemeente Groningen.
Unieke beleving in bijzondere omgeving
De Hortus Haren is ook dit jaar weer het bijzondere decor van het Kinderfestival Haren.
Overal is wat te beleven, te doen of te maken op het gebied van kunst, cultuur, muziek,
theater, natuur, techniek, sport en bewegen. Voor de jongsten is er een speciaal
dreumes atelier en de oudere kinderen kunnen hun eigen droomstad bouwen van
karton. Maar ook zijn er theatervoorstellingen, is er een victoriaanse fotostudio, geeft
kindercircus Santelli workshops en leert een imker de kinderen meer over de wereld
van de bijen. De hele dag is er gratis limonade en fruit en er zijn verschillende
kraampjes.
Vriend van het festival of sponsor worden?
Op 3 september 2022 bezorgen we ongeveer 1.250 kinderen en (groot-)ouders uit Haren
en omstreken weer een magische dag. Om het festival toegankelijk te houden voor alle
kinderen is uw bijdrage heel belangrijk. Als sponsor of ‘Vriend van het Festival’ kunt u
het festival financieel of in natura steunen. Uw bedrijf krijgt zo directe zichtbaarheid op
de dag zelf, in onze nieuwsbrieven en bij de bezoekers van onze sociale media-kanalen
en onze website.

Sponsor menukaart
Festivalsponsor GOUD
3000,-

Hiervoor ontvangt u:
·Uw bedrijfslogo op de plattegrond/timetable
·Uw bedrijfslogo in het programmaboekje
·Ruimte voor uw spandoek/vlag
·Bedrijfslogo op t-shirt vrijwilligers
·Bedrijfslogo met link op nieuwsbrieven
·Bedrijfslogo met link op https://kinderfestivalharen.nl
·Vermelding als sponsor op Instagram en Facebook
·Vermelding in de aftermovie
·Vriendenpas: gratis toegang voor max. 6 personen
·Een stand behoort ook tot de mogelijkheden als deze
interactief is voor de kinderen

Festivalsponsor ZILVER
1500,-

Hiervoor ontvangt u:
·Uw bedrijfslogo in het programmaboekje
·Ruimte voor spandoek/vlag
·Bedrijfslogo op t-shirt vrijwilligers
·Bedrijfslogo met link op nieuwsbrieven
·Bedrijfslogo met link op onze website
https://kinderfestivalharen.nl
·Vermelding van uw bedrijfsnaam (als sponsor) op
Instagram en Facebook

Festivalsponsor BRONS
500,-

Hiervoor ontvangt u:
·Uw bedrijfslogo in het programmaboekje
·Ruimte voor spandoek/vlag
·Bedrijfslogo op onze website
https://kinderfestivalharen.nl
·Vermelding als sponsor op Instagram en Facebook

Vriend van het Festival
250,-

We vermelden u als sponsor op Instagram, Facebook
en onze website.

Meer informatie
Naast een financiële bijdrage is het ook mogelijk om via een bijdrage in natura sponsor
te worden. Wilt u het Kinderfestival Haren sponsoren of wilt u graag meer informatie
over de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar kinderfestivalharen@gmail.com of
neem contact op met:
Swannet van Velzen, Secretaris
T | 06 - 117 50 439
Willem Fust, Externe Relaties
T | 06 - 282 66 447

