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BLIV  
BEVÆGET
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- FYNS ENESTE EGNSTEATER

BaggårdTeatret har en stærk opbakning i Svendborg og 
omegn, men den må meget gerne blive meget større. 

Det, andre vælger at kalder sponsorer, har vi valgt at kalde 
samarbejdspartnere for at understrege, at der ikke skal være 
én modtager og én giver. 

Vi er langt mere interesserede i, hvad vi kan gøre for  
hinanden – og med hinanden her i området. 

Vi lytter derfor til vores samarbejdspartneres ønsker – det 
kan være alt fra eksponering på billetter, til særforestillinger 
og fælles arrangementer. 

BaggårdTeatret er et stærkt lokalt forankret teater, som  
rækker ud over det nationale og op på internationalt niveau. 

Håber I vil med på denne rejse!

Med venlig hilsen

Jakob Bjerregaard Engmann
Teaterchef



FAKTA OM  
BAGGÅRDTEATRET

PUBLIKUM:  
I sæson 2015/16 har BaggårdTea-
tret spillet i Svendborg, overalt i 
Danmark og i Estland for i alt 25.321 
publikummer. Vi har præsenteret 
teater for alle aldersgrupper fra 0 til 
100 år, og via Svendborg Skoleteat-
erordning har vi bragt teater ud til 
over 40% af Svendborg kommunes 
skolebørn. Teatret har opbygget et 
dedikeret årskortspublikum 40+ og 
har med vilde Beats arrangementer 
fået godt fat i et ungt publikum.

STJERNEKVALITET: 
Med Teaterkoncerten CARL skabte 
vi et højdepunkt i fejringen af Carl 
Nielsens 150 års fødselsdag i 2015. 
CARL modtog 5-stjernede anme-
ldelser i landsdækkende aviser og 
to nomineringer til Den Fynske 
Kulturpris 2016 (uddeles i november 
2016). Den kommende forestilling, 
Bertolt Brechts Svendborgdigte 
med musik af Saybias forsanger, 
Søren Huss, spiller for fulde huse 
i Svendborg, Odense, Kolding og 
København og er inviteret til den 
store Brechtfestival i Augsburg, 
Tyskland.

MARKEDSFØRING:
Vores sæsonavis, B TIMES, udkom-
mer en gang årligt i et oplag på 
ca. 49.000 eksemplarer og yder-
ligere to gange i et oplæg på i alt 
38.000. Her er en helside tilegnet 
vores samarbejdspartnere. Bag-
gårdTeatret har alene over 4.000 
følgere på Facebook, nær ved 1.000 
nyhedsbrevsmodtager og er også 
på Instagram og Twitter. 

Kontakt teatrets producent  
Anneline Köhler Juul 
Tel: 62 21 40 43,  
anneline@baggaardteatret.dk 
for en samtale om samarbejds-
muligheder. Tag også et kig på  
vores hjemmeside:  
www.baggaardteatret.dk



Et NATASJA Samarbejde indeholder:
2 firmakort, som giver fri adgang for 2 personer til alle BaggårdTeatrets forestillinger
samt fri kaffebar for 2 personer i forbindelse med en teaterforestilling. Gyldigt et år.
6 billetter til fri disponering
Firmanavn i sæsonavisen, B Times
Firmanavn på www.baggaardteatret,dk
Invitationer til sær- og netværksarrangementer 

kr. 4.500,-

Et DAISY Samarbejde indeholder:
4 firmakort, som giver fri adgang for 4 personer til alle BaggårdTeatrets forestillinger 
samt fri kaffebar for 4 personer i forbindelse med en teaterforestilling. Gyldigt et år.
15 billetter til fri disponering
Firmanavn i sæsonavisen, B Times
Firmanavn på www.baggaardteatret.dk
Invitationer til sær- og netværksarrangementer

kr. 10.000,-

Et ELVIRA Samarbejde indeholder:
6 firmakort, som giver fri adgang for 6 personer til alle BaggårdTeatrets forestillinger  
samt fri kaffebar for 6 personer i forbindelse med en teaterforestilling. Gyldigt et år.
50 billetter til fri disponering
Firmanavn i sæsonavisen, B Times
Firmanavn på www.baggaardteatret.dk
Firmanavn på alle solgte billetter (ikke årskort)
Premiereinvitationer for 2 personer
Invitationer til sær- og netværksarrangementer

kr. 25.000,-

Eksempler på tilkøb 

1. Logospot i BaggårdTeatrets foyer kr. 1.500,-
2. Ekstra Firmakort med fri kaffebar kr.  800,-
3. Firmanavn/logo på billetter kr. 2.500,-
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