
BLIV
SAMARBEJDS
PARTNER

OPLEVELSER
SYNLIGHED
STOLTHED

Del bevægende oplevelser med kollegaerne og deres familier, øg virksomhedens 

synlighed, og vær med til at gøre det muligt for Svendborg Egnsteater at skabe 

prisbelønnet, ny dramatik med lokalt udgangspunkt til hele verden.

BaggårdTeatret 18/19

SAMARBEJDSPAKKE 2018/19: KR. 5000,- 
Synlighed:
Logo på hjemmeside 
Logo på skærm i foyer
Logo på sæsonbrochure og bulletiner.
Sæsonbrochurens husstandsomdeles i Svendborg Kommune.

Til dig og dine kollegaer:
2 firmaårskort og 6 billetter til frit valg.
Nem online billetbestilling.
+
Invitation til forpremiere på forestillingerne TOM og DANNEBROG 
med 4 billetter inkl. lækker BaggårdsDish og en øl/vand. 

SAMARBEJDSPAKKE PLUS  2018/19:  FRA KR. 20.000,-
Samarbejdspakken + skræddersyet arrangement efter aftale.

Fakta om BaggårdTeatret
BaggårdTeatret er Svendborgs egnsteater og har hjemme i Caroline Amalie 

Skoven, Svendborg. 

Teaterdirektør: Jakob Bjerregaard Engmann. 

Teatret producerer årligt min. to forestillinger, turnerer nationalt 

og internationalt og inviterer gæstespil for voksne, unge og børn til 

Svendborg. Vi er del af Svendborg Scenekunstakademi og arbejder 

målrettet med ungdoms – og talentarbejde på Fyn.

Synlighed:
Sæsonprogrammet husstandsomdeles en gang årligt fulgt op af

bulletiner løbende. 

BaggårdTeatret har over 4.500 følgere på Facebook, nær ved 1.000 

nyhedsbrevsmodtagere og over 1.000 følgere på Instagram. Vores 

hjemmeside, www.baggaardteatret.dk rummer bl.a. kulturbloggen 

B-Times, som under kommunalvalget i 2017 var på plads #4 i 

Magisterbladets oversigt over de mest delte kulturnyheder.  

Flere digitale tiltag er på vej.

Et udvalg af priser og anerkendelse 
BaggårdTeatret er et kulturelt fyrtårn på Fyn.

Nomineret til Årets Reumert i kategorien Årets Børne- /

Ungdomsforestilling 2018: Knud Romers ABC.

Nomineret til Årets Reumert i kategorien Årets Særpris 2017: 

Bertolt Brechts Svendborgdigte.

Modtager af Reumert Juryens Talentpris til dramatikerne i 

2015 og 2017: 839 dage og Forsamlingshuset.

Modtager af Den Fynske Kulturpris i 2014, 2016:  

Statsministeren og CARL og nomineret i 2017: Bertolt Brechts 

Svendborgdigte.



BERTOLT 
STHCERB 

SVENDBORGDIGTE

- ET MUSIKALSK DANSEALFABET
ABC

KNUD ROMERS


“Et lille mirakel”

 CPHCulture.dk


“Børneteater af fineste karat” 

Lene Kryger, Fyns Amts Avis


“Noget af det bedste stykke danske
kultur, jeg nogensinde har oplevet!”

Kulturkongen.dk


“Den mest fortryllende

børneforestilling”

Den 4. Væg


“Helstøbt i alle detaljer”

Ungt Teaterblod

NOMINERET TIL

ÅRETS REUMERT*

2018

*I kategorien årets børne-/ungdomsforestilling















GAFFA 

FYNS STIFTSTIDENDE

FYNS AMTS AVIS

KULTURTID

UNGT TEATERBLOD

MIT SVENDBORG

LOKALAVISEN SVENDBORG


CPH CULTURE


