




I perioden 1. maj til 30. september giver vi 

alle private mulighed for at bidrage til projektet med 

en folkegave. Udover indsamling af penge skal folkegaven 

være med til at skabe lokalt  medejerskab til Friluftsscenen.
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Et sponsorat er virksomheders mulighed for at være med 

til at sætte et markant spor midt i Holstebro til glæde for 

både børn, unge og voksne i byen.

Du kan følge projektet på 

www.facebook.com/ViElskerFriluftsscenen

Du kan støtte ved at udfylde vedhæftede aftale eller ved 

at kontakte Poul Hornshøj direkte på telefon 3095 3604

eller e-mail pomi@mail.tele.dk
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Ud over den nye 

Friluftsscene etablerer vi 

et nyt tekniktårn og faste 

toiletter i samme 

gedigne materialer.



HjertesponsorBøgesponsor
Donér mindst 25.000 kr. 

Som Bøgesponsor får du:

    Logo på smuk sponsortavle trykt på træ 
ved indgangene til Friluftsscenen. 

    Logo og storytelling på de sociale medier, 
hvor vi fortæller om projektet.

    God synlighed i udstilling om Friluftsscenen 
som vi etablerer i Nørregade i 2021.

    4 VIP-billetter til indvielsen af scenen i 2023.
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Donér mindst 10.000 kr.

Som Hjertesponsor får du:

    Navn på smuk sponsortavle trykt på 
træ ved indgangene til Friluftsscenen. 

    Logo på de sociale medier, 
hvor vi fortæller om projektet.

    Synlighed i udstilling om 
Friluftsscenen som vi etablerer 
i Nørregade i 2021.

    2 VIP-billetter til indvielsen 
af scenen i 2023.

Sådan kan du være med 
til at støtte projektet

Hovedsponsor Egesponsor
Donér mindst 100.000 kr.

Som Hovedsponsor får du dit virksomhedsnavn 
brændt ind i en af de to sidefløje af træ og vil på 
den måde altid være synlig som en bærende del af 
projektet.

Som Hovedsponsor får du også:

    Stort logo på smuk sponsortavle trykt på træ 
ved indgangene til Friluftsscenen. 

    Logo og storytelling på de sociale medier, 
hvor vi fortæller om projektet.

    Markant synlighed i udstilling om Friluftsscenen 
som vi etablerer i Nørregade.

    8 VIP-billetter til indvielsen af scenen i 2023.

Donér mindst 50.000 kr.

Som Egesponsor får du:

    Mellemstort logo på smuk sponsortavle trykt på 
træ ved indgangene til Friluftsscenen. 

    Logo og storytelling på de sociale medier, 
hvor vi fortæller om projektet.

    Stor synlighed i udstilling om Friluftsscenen 
som vi etablerer i Nørregade i 2021.

    6 VIP-billetter til indvielsen af scenen i 2023.


