PASSIE 2.0 2.0
JEZUS DRONK GEEN WIJN, MAAR
BIER! MET PASSIE.
EN U?

DE MEIVIS VZW

Omgangstraat 95
2880 Mariekerke

www.passie2020.eu
sponsor@passie2020.eu

CULTUURPARTNER PASSIE 2.0 2.0
In september 2020 is Mariekerke aan
de Schelde opnieuw het decor van het
vijfjaarlijkse Passiespel. Een eigentijds
openlucht klank- en lichtspel met
livemuziek. 100 acteurs en een 50koppig harmonie-orkest omarmen een
nieuwe tekst en compositie, daarom
PASSIE 2.0 2.0

Daarvoor hebben we uw financiële hulp
nodig. Niet zomaar, u krijgt als
cultuurpartner namelijk heel wat terug!

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?
1. U drinkt bier met Passie, samen met uw team
2. U bent gul en doet een schenking
3. U organiseert een avond voor uw team

1. U DRINKT BIER
MET PASSIE,
SAMEN MET UW
TEAM

2. U BENT GUL

U krijgt één of meerdere
karton(s) met 24 flesjes PASSIE
bier voor 60 euro per karton.
U krijgt één of meerdere
cadeauverpakking(en) met 4
flesjes PASSIE bier voor 15 euro.
Een leuk cadeau-idee voor uw
personeel en klanten

U bent gul en doet een kleine of
minder kleine schenking op
rekeningnummer BE06 7332
3730 0022 (KREDBEBB) met vrije
mededeling “Gift PASSIE”.

PASSIE
BIER
Een lekker fris, dorstlessend en
aangenaam bier met citrus
tonen en een licht bittere
afdronk. Met 6% is het een licht
bier dat niet inboet aan body of
mondgevoel. Bier met PASSIE
gebrouwen,
drink
je
met
verstand. Vanaf 250 euro krijgt
u daar bovenop uw logo in het
programmaboek (lees verder).

3. U ORGANISEERT EEN AVOND VOOR UW
TEAM
Wilt u uw medewerkers trakteren op dit unieke spektakel en er een
onvergetelijke exclusieve avond van maken? Dat kan!
Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt.

WAT KAN U VERWACHTEN?
Per persoon betaalt u 49 euro.
U krijgt daarvoor per persoon:
Een inkomkaart
Een consumptie in de kerk voor het optreden
Een receptie in de kerk na het optreden
Uw bedrijf of organisatie krijgt bovendien:
Uw logo in het programmaboek
Uw logo op de website en onze social media
Uw logo op de affiches
Uw logo bij de ingang van het passiespel

Wilt u naar de avant-première komen of een andere combinatie nemen?
Contacteer ons op www.passie2020.eu of via sponsor@passie2020.eu

VOOR MEER PASSIE KRIJGT U MEER
ZICHTBAARHEID

PRAKTISCHE INFO
17-18-19-20 september 2020
24-25-26-27 september 2020

Kerkberm Mariekerke
Omgangstraat 1
2880 Mariekerke (Bornem)

Deuren vanaf 19u30
Aanvang 20u30
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PASSIE IN HET NIEUWS

