Vil du med?
BaggårdTeatret startede i 1976 og er i dag et af landets fremmeste egnsteatre, som skaber ny, prisbelønnet dramatik og
innovative forestillingsformer.

VÆR MED PÅ FØRSTE PARKET, NÅR VI STARTER NÆSTE DEL AF REJSEN …
Vi udvikler os og vokser, og Svendborg kommune har stillet en fantastisk skueplads til vores rådighed, så vi kan bevæge endnu flere. Vi
skaber sammen med Svendborg Kommune et nyt teaterhus på Frederiksø, og som BaggårdsVen og BaggårdsPartner kan du være med.

BLIV BEVÆGET MED:
• 2 årlige forestillinger skabt helt fra bunden om sydfynske histo-

BaggårdTeatret rækker ud over kommunegrænsen og er nu egns-

rier. Forestillingerne kommer oftest ud at spille i resten af landet,

teater for Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kom-

til tider i udlandet og repræsenterer vores by.

muner. Samtidig er vi det eneste egnsteater på Fyn.

• De bedste forestillinger fra hele landet gæster os og bliver

BaggårdTeatret er blevet anerkendt af kulturministeren som et

præsenteret for det sydfynske publikum - både store og små.

lokalt teater med særligt udviklingspotentiale.

• B TOURS: Vi fortsætter med at udvikle en række af de populære

Siden 2018 har BaggårdTeatret arbejdet sammen med Skolerne

rejser ud i lokalområdet med kunstneriske indslag – måske har I

i Oure om Svendborg Scenekunstakademi - et talentudviklings-

også en historie at fortælle?

forløb for unge med interesse for skuespil.

• Vores audiowalks – ”Sundets Stilhed”, ”Under Isen” og “Mod

Vores vision er at positionere Svendborg som en af landets mest

Strømmen” med stjernespækket cast. Du kan komme i teatret,

interessante teaterbyer for derved at tiltrække flere turister og til-

når du vil.

flyttere med et rigt udbud af kulturoplevelser.

• Skoleteater for 2.500 elever samt børneteater, Scenekunstakademiet for ungdommen og meget, meget mere!

#BlivBevæget

BAGGÅRDSVEN: KR. 5.000
• Logo i vores sæsonbrochure og på vores hjemmeside
• Synlighed med logo på vores infoskærme i både foyer og bar
• Tagging i et Facebook opslag
• 16 fribilletter til rådighed i løbet af året. Nemt overblik over jeres billetter og booking via
vores sponsormodul
• Specialpris på vores audiowalks, hvis du f.eks. ønsker at invitere dine medarbejdere på tur

BAGGÅRDSPARTNER: KR. 20.000
• Logo i vores sæsonbrochure og på vores hjemmeside
• Synlighed med logo på vores infoskærme i både foyer og bar
• Tagging i et Facebook opslag
• 50 fribilletter til rådighed i løbet af året. Nemt overblik over jeres billetter og booking via
vores sponsormodul
• Specialpris på vores audiowalks, hvis du f.eks. ønsker at inviterer dine medarbejdere på tur

De bedste hilsner
Jakob Engmann, Teaterdirektør

• VIP-invitation til særarrangementer og premierer
• Mulighed for ét arrangement internt i jeres virksomhed - f.eks. coaching session omkring
kropssprog og præsentationsteknik – individuelt eller en mindre gruppe
• Et eksklusivt netværksarrangement i forbindelse med en af vores forestillinger
• Afholdelse af f.eks. generalforsamling i vores sal efter nærmere aftale

Baggaardteatret.dk

Kontakt Helle Olsen Reher og hør
mere om hvordan
Telefon: 7174 9811
E-mail: helle@baggaardteatret.dk
Logo leveres til Helle i vectorformat
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