
Investeer 
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Theater
De Krakeling

in de toekomst



Theater De Krakeling wordt gedreven door de 
overtuiging dat jonge mensen groter groeien 
van theater. Live theater is ‘oer’: de directe 
overdracht van emoties, gedachten en ver-
beelding. Dit ervaren op jonge leeftijd draagt 
bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Je wordt 
er rijker, blijer en gelukkiger van.

‘‘

’’

Theater De Krakeling 
Sinds 1978 is Theater De Krakeling hét 
jeugdtheater van Nederland. Wij zijn het 
enige theater dat met programma, gebouw 
en personeel alleen kinderen en jongeren 
bedient. 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
Hier is ruimte voor jeugd, ruimte voor 
toekomst. Dagelijks zijn hier professionele 
theatervoorstellingen voor kinderen en 
jongeren van 2 tot en met 17 jaar te zien. 
De Krakeling wil zoveel mogelijk jonge 
mensen een eerste, onvergetelijke theater-
ervaring geven. Theater doorbreekt de 
vertrouwdheid van het dagelijks leven, 
haalt de letterlijkheid weg, maakt ruimte 
voor verbeelding en laat je op een andere 
manier kijken naar de wereld om je heen. 
Om de wereld van de kinderen groter te 
maken, hebben wij uw steun nodig. 
Investeer samen met Theater De Krakeling 
in de toekomst.

Ambities
Bouw samen met Theater De Krakeling aan het 
ultieme jeugdtheater voor het publiek van nu en 
van de toekomst. Samen creëren wij een thuis waar 
iedereen zich welkom voelt.
Draag bij aan de ambities van De Krakeling voor 
de komende jaren. De focus zal o.a. liggen op de 
onderstaande pijlers:
   Het kunnen blijven ontwikkelen van educatie-

projecten voor kinderen die niet vanzelfsprek-
end in aanraking komen met theater;
Het uitdagen van (nieuwe) makers om te 
kiezen voor verhalen die inspelen op de 
actualiteit en die een breed en divers publiek 
aanspreken;
Het ombouwen van de nieuwe locatie Theater 
De Krakeling tot een warm huis waar alle 
kinderen, jongeren, (groot) ouders, scholen en 
gezelschappen zich thuis voelen.

- Kees Blijleven, artistiek directeur/bestuurder Theater De Krakeling



Steun Theater De Krakeling en investeer in de toekomst
Wij geven het publiek van vandaag een beleving voor het leven mee. Samen kunnen wij  
dat ook morgen blijven doen. Dankzij uw steun geeft u buitengewone belevingen en onver-
getelijke ervaringen door aan het publiek van nu, van de toekomst, aan uw bedrijf en aan de 
mensen om u heen. 

Investeren in de toekomst doe je niet zomaar, maar bewust en voor lange termijn. Daarom 
nodigt Theater De Krakeling bedrijven uit om een sponsorship aan te gaan voor een periode 
van minimaal 3 jaar. Alleen dan kan De Krakeling samen met de gevers investeren in project-
en die duurzaam en toekomstbestendig zijn. Uiteraard doen we daar graag iets voor terug.

 Elk theaterseizoen een exclusieve uitnodiging 
 voor De Krakeling Seizoensopening;
 Per seizoen kunnen 4 gezinnen, medewerkers   
 of relaties met hun kinderen, een voorstelling   
 bezoeken in Theater De Krakeling; 
 Uw bedrijf wordt vermeld op de website;
 Korting op zaalhuur;
 Vermelding in de speciale nieuwsbriefeditie   
 ‘Kijkje in de Toekomst’.

Krakelingcijfers 
45.000 bezoekers per jaar
13.000 leerlingen per jaar 
1000 theaterlessen per jaar
samenwerking met ruim 100 scholen 
380 voorstellingen/activiteiten
82% zaalbezetting
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Beeld: Phile Deprez

Contact
Heeft u vragen, een sponsoridee 
of zijn er wensen voor sponsoring 
op maat? Neem dan contact op 
met Siham Bourakaa en zij 
bespreekt graag de mogelijk-
heden die bij uw bedrijf passen.

Pazzanistraat 15
1014 DB Amsterdam

siham@krakeling.nl 020 6253284 
06 42555452

krakeling.nl


