Beste sponsor uit de Achterhoek,
‘De Heks van Almen’ is een theatervoorstelling over de eerste heksenverbranding van Nederland.
Een onvoorstelbare gebeurtenis die in 1472 in het Achterhoekse dorpje Almen plaatsvond. Aleyda, de
eigenzinnige vrouw die haar krachten en kennis van geneeskrachtige kruiden gebruikt bij haar werk
als vroedvrouw, wordt verdacht van hekserij. ‘De Heks van Almen’ markeert het begin van eeuwen
vrouwenonderdrukking. Theatermakers Achterhoek zoekt naar het licht in dit verhaal door heden
en verleden te mengen. De voorstelling is in 2020 en 2021 succesvol (uitverkocht) opgevoerd op het
kerkplein in Almen. Dit jaar gaat de voorstelling op tournee en spelen we ook bij u in de buurt, in de
Sint Joriskerk en in De Koppelkerk in Bredevoort.
Het verhaal van Aleyda in Almen is helaas niet de enige heksenverbranding die in Nederland plaatsvond. Zo ook in Bredevoort waar zelfs 10(!) personen werden veroordeeld voor hekserij. Hekserij
en contact met de duivel was een zwaar misdrijf en werd bestraft met de doodstraf, meestal op de
brandstapel, want door het vuur werden de demonen, waarvan ze dachten dat iemand bezeten was,
ook verbrand. De vonnissen van de berechtingen in Bredevoort zijn niet allemaal bekend maar heel
waarschijnlijk gaat het wel om doodvonnissen. De voorstelling ‘De Heks van Almen’ vormt een levend momnument van eerherstel. Een goede reden voor Theatermakers Achterhoek om op tournee
te gaan en in samenwerking met De Sint Joriskerk en De Koppelkerk ‘De Heks van Almen’ in Bredevoort op te voeren.
Met uw financiele bijdrage kunnen de voorstellingen in Bredevoort plaatsvinden voor een breed
publiek. Omdat wij natuurlijk ontzettend blij zijn met uw steun doen wij graag iets voor u terug. De
onderstaande pakketten geven aan wat wij u kunnen bieden voor uw bijdrage.
Theatermakers Achterhoek heeft een Culturele ANBI-status,
uw bijdrage is daarom voor 150% fiscaal aftrekbaar.
Brons

Zilver

€250,-

Goud

€500,-

€1.000,-

logo op de lokale A5-flyers

logo op de lokale A4-posters

logo op de lokale posters

logo op de website bij de pagina ‘Bredevoort’

logo op de lokale A5-flyers

logo op alle A5-flyers

advertentie op de website bij de pagina
‘Bredevoort’

logo op de homepage met link en advertentie op de pagina ‘Bredevoort’

logo op de ‘medemogelijk gemaakt
door:’-pagina in het programmaboekje
bij de voorstellingen in Bredevoort
(780 st.)

een halve pagina in ons programmaboekje (inhoud in overleg) bij alle
voorstellingen (5280 st.)

logo op de ‘medemogelijk gemaakt
door:’-pagina in het programma bij de
voorstellingen in Bredevoort (780 st.)
2 vrijkaarten voor een van de voorstellingen in Bredevoort

4 vrijkaarten voor een van de voorstellingen in Bredevoort

8 vrijkaarten voor een van de voorstellingen in Bredevoort

Alle bedragen zijn natuurlijk van harte welkom, neem contact met ons op voor een sponsorpakket op
maat.
Hartelijk dank voor uw interesse in onze voorstelling en we hopen u te mogen ontmoeten bij een van
de data in Bredevoort.
Namens De Koppelkerk,
Sylvia Heijnen en Annemiek van der Hoek
Namens Theatermakers Achterhoek,
Manja Bedner en Hanneke Huurnink
info@theatermakersachterhoek.nl
0575-760025

