SPONSORSHIP

Drama · Skuespil · Musical · Dramaskole

SPONSORSHIP

Jørn Pedersen, Borgmester

EN FLOT INDSATS
En lang række frivillige leverer en utrættelig indsats i Dronning Dorothea Teatret. En indsats, der ikke bare kan gøres
op i timer, men i høj grad også i fin kvalitet. Dronning Dorothea Teatret har leveret mange spektakulære forestillinger
og festspil, der samler tusindvis af koldingensere i beundring
over de fornemme præstationer. Tiden har vist, at Dronning
Dorothea Teatret har været et godt kreativt samlingssted i
Kolding, hvor talenterne har kunne folde sig ud. Talenter, der
sidenhen er blevet store stjerner inden for skuespillet.

DRAMASKOLE

KOSTUMEUDLEJNING

Dramaskolen Dorothea er teaterundervisning
for alle. Vi har hold fra 0.-10. klasse samt voksenundervisning. Her kan du lege, lære, fjolle,
vokse og udfolde dig, og ikke mindst mærke det
stærke sammenhold der opstår når man optræder for hinanden og for andre.

MANGLER DU TØJ TIL FESTEN,
RING TIL DOROTHEA, VI KLARER RESTEN.
Her findes temaer til næsten hver en fest. Tyroler/
Bierfest, Matador, Olsen Banden, Bad Tast Party,
Hippie, Abba, Rokoko, har du andre ideer til kostumer, kontakt os og vi finder måske det du søger.

dramaskolen@dorothea.dk

kostume@dorothea.dk

SPONSORSHIP

Drømme
bliver til
virkelighed
Det er med stor glæde, at kunne fortælle, hvorfor I skal
være med til at sponsorere Dronning Dorothea Teatret.
Et teater der har eksisteret siden 1986 og har frembragt mange kendte skuespillere og sangere, samt
skønne forestillinger og spændende shows. Og som
stadig finder og udvikler nye talenter. Vores Dramaskole, som tilbyder undervisning til næsten alle aldre,
og dermed nye talenter til teatret. Her kan de sammen
med andre frivillige prøve deres kunnen af på de skrå
brædder, eller hjælpe til med det kæmpe arbejde, der
foregår bag ved scenen, med lyd, lys, kostumer, rekvisitter, systue, bar, PR, make-up, scene opbygning,
dans, sang, hjemmeside og meget meget mere. Alt
dette bliver lavet af over 300 frivillige, og med minimum 4 forestillinger per år, er kalenderen fyldt op.
Men det er desværre ikke gratis at sætte disse forestil
linger op. Heller ikke at vedligeholde et teater, hvor
dele af bygningen er over 300 år, selvom vi får hjælp
af teatrets spøgelse. Så hjælp til selvhjælp er noget vi
gør, ved at udleje nogle af vores 40.000 kostumer, tilbyde rundvisning på teatret til foreninger og firmaer,
og salg i baren ved forestillinger.
Teatrets store satsning er hvert år vores forestilling

på Amfi-scenen i
Kolding, som ligger
fantastisk godt, lige
ved Geografisk have. En
forestilling hvor forberedelserne starter 10 måneder før,
og i perioder har op til 100 frivillige i gang. En forestilling hvor der
skal lejes professionelt lyd og lys ud
styr, til udendørs brug. En forestilling hvor
der skal bygges en stor scene, opsættes
over 1000 stole, et kæmpe telt til gæsterne, og
mange ting bag ved scenen til alle deltagere. Alt
dette er som sagt ikke gratis, og derfor håber vi, at
du, kære sponsor, vil hjælpe os, ved at købe en af vores
spændende sponsor pakker, hvor vi samtidig tilbyder
dig en mulighed for at opleve vores kunnen.
Med venlig hilsen
Jacob Silberling Knudsen
Formand
Dronning Dorothea teatret
formand@dorothea.dk

Martin
Ringmose

››

Jeg var helt bjergtaget, da jeg kom ind i huset,
der var indrettet som et teater med sminkebord og kostumeloft. Her mødte jeg mennesker, som jeg ikke havde mødt før – mennesker
med kant - og det var forunderligt med en
verden, hvor der var plads til os alle.
Martin Ringsmose, 46 år, med i Dronning Dorothea
Teatret sidst i 80’erne og spillede bl.a. i tre festspil. Han
kom ind på teaterskolen i Århus i 1992. De seneste 14 år
har han været skuespiller ved Aalborg Teater.

MARTINS PAKKE
AMFISCENEN:

1/8 annonce i Amfi program
4 billetter til premieren

FORESTILLINGER PÅ
DRONNING DOROTHEA TEATRET

3x2 billetter
Minimum 3 forestillinger pr år
Mulighed for køb af forestilling til special pris.
Min. 1 mdr før.

GENEREL EKSPONERING

Logo i 1 x årlig ”tak til sponsor annonce” i avis

DIVERSE

1 x rundvisning på Dronning Dorothea Teatret
Leje af kostumer 10 %
Info: 7553 3050
sponsor@dorothea.dk

Kr.

5.000

Rasmus
Bjerg

››

På Dronning Dorothea Teatret lærte jeg, at
der fandtes et helle til leg og fantasi, og at
der var ligesindede. Det beroligede mig på en
måde. Der var en masse ildsjæle. De var søde
og skældte sjældent ud – i modsætning til i
skolen.
Rasmus Bjergs første optræden i Dronning Dorothea-regi
var eventyrspillet ”Fyrtøjet” i Geografisk Have i 1985. Han
har medvirket i en række forestillinger, inden han i 1996
kom ind på teaterskolen.

RASMUS’ PAKKE
AMFISCENEN:

1/4 annonce i Amfi program
5 billetter til premieren
Tæpper, puder og regnslag
Eksponering på sponsorvæg ved sommerspilindgang

FORESTILLINGER PÅ
DRONNING DOROTHEA TEATRET

3x2 billetter
Minimum 3 forestillinger pr år
Mulighed for køb af forestilling til special pris.
Min. 1 mdr før.

GENEREL EKSPONERING

På dorothea.dk sponsor side med link og på facebook
Logo i alle programmer
Sponsor væg på DDT
Logo i 1 x årlig ”tak til sponsor annonce” i avis

DIVERSE

1 x rundvisning på Dronning Dorothea Teatret
Leje af kostumer 10 %
Info: 7553 3050
sponsor@dorothea.dk

Kr.

8.000

Anders W.
Berthelsen

››

Dronning Dorothea Teatret har en kæmpe
plads i mit hjerte. Jeg har lært sindssygt
meget på det teater, og jeg vil ønske, at andre
kan opleve at have sådan et sted, hvor de kan
lave alle de ting, de har lyst til.
Skuespiller Anders W. Berthelsen var med i Dronning
Dorothea Teatret fra midt i 80’erne og frem, til han som
19-årig kom ind på teaterskolen. Spillede en masse forestillinger på teatret, underviste børn i drama og var med i
flere festspil bl.a. Gøngehøvdingen.

ANDERS’ PAKKE
AMFISCENEN:

1/2 annonce i amfi program.
10 billetter til premieren
Mulighed tilkøb af 10 pladser til specialpris
Tæpper, puder og regnslag
Eksponering på sponsorvæg ved sommerspilindgang
1 stk drikkevare før forstilling.

FORESTILLINGER PÅ
DRONNING DOROTHEA TEATRET

3x4 billetter
Minimum 3 forestillinger pr år
Mulighed for køb af forestilling til special pris.
Min. 1 mdr. før.

GENEREL EKSPONERING

På dorothea.dk sponsor side med link og på facebook
Logo i alle programmer
Sponsor væg på Dronning Dorothea Teatret
Logo i 1 x årlig ”tak til sponsor annonce” i avis

DIVERSE

2 x rundvisning på Dronning Dorothea Teatret
Leje af kostumer 25 %
Info: 7553 3050
sponsor@dorothea.dk

Kr.

15.000

Stig
Rossen

››

Festspillene var en fuldstændig uvurderlig
legeplads. Vi fik lov til at prøve ting af, som vi
slet ikke var klar til. Der var en skøn atmosfære med plads til alle, og man kunne bruge
sit talent på den bedste måde.
Stig Rossen, sanger, skuespiller, foredragsholder,
med i Kolding Festspil med få undtagelser i årene 1978
til 1987, da han rejste til London for at uddanne sig som
skuespiller.

STIGS PAKKE
AMFISCENEN:

1/1 annonce i Amfi profram.
25 billetter til premieren
Mulighed for tilkøb til specialpris
Tæpper, puder og regnslag
Eksponering på sponsorvæg ved sommerspilindgang
1 stk drikkevare før forestilling og i pausen.

FORESTILLINGER PÅ
DRONNING DOROTHEA TEATRET

3x8 billetter
Minimum 3 forestillinger pr år
Mulighed for køb af forestilling til special pris.
Min. 1 mdr. før.

GENEREL EKSPONERING

På dorothea.dk sponsor side med link og på facebook
Logo i alle programmer
Sponsor væg på Dronning Dorothea Teatret
Logo i 1 x årlig ”tak til sponsor annonce” i avis

DIVERSE

3 x rundvisning på Dronning Dorothea Teatret
Leje af kostumer 50 %
Info: 7553 3050
sponsor@dorothea.dk

Kr.

25.000

LILLE TEATER – STORE OPLEVELSER

Dronning Dorothea Teatret inviterer indenfor til en bred vifte af
teaterformer, der henvender sig til alle aldersgrupper.

