
Vooropgesteld: Wij zijn dankbaar voor en trots op élke 
betrokkenheid. Er zijn vele manieren om bij te dragen aan 
de grootste theaterparade van het jaar: als vrijwilliger of 
adverteerder. Als partner of sponsor hebt u bovendien 
exclusief toegang tot de hospitality van Brabantdorp 
achter de VIP-tribune.

We vertellen er graag meer over! Mail naar
info@brabantsedag.nl en we nemen zo snel
mogelijk contact op.

HOE WILT U BETROKKEN ZIJN
BIJ DE BRABANTSEDAG?

Stichting Brabantsedag
Schoolstraat 50a
Postbus 72
NL-5591 AB Heeze

T +31 (0)40-2263139

info@brabantsedag.nl
www.brabantsedag.nl

CONTACT



De Brabantsedag Heeze – altijd op de laatste zondag van 
augustus - is een begrip in Brabant, Nederland en zelfs 
daarbuiten. Wat ooit klein begon in 1958 trekt nu jaarlijks 
bijna 40.000 bezoekers.

Maar liefst 16 wagenbouwersgroepen met rond de 
tweeduizend acteurs trekken door de straten van Heeze 
met rollende huizenhoge theaterdecors. Achter de 
schermen maken honderden betrokken vrijwilligers dit 
belevenement mogelijk.

Het voorbijtrekkend theater, vol ernst en humor, 
werkelijkheid en fantasie, brengt het verleden van het 
Hertogdom Brabant eigentijds en indringend tot leven. 
Niet voor niets is Brabantsedag Heeze opgenomen in 
de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed 
Nederland.

Voor en na de parade biedt de Brabantsedag op vijf 
sfeerpleinen cabaret, kunst, toneel, (straat)theater en 
muziek, en natuurlijk smakelijk eten en drinken. Kortom, 
de Brabantsedag is een unieke beleving en een complete 
dag uit voor jong en oud!

BELEVENEMENT ZONDER WEERGA!BRABANTSEDAG IN CIJFERS

BIJNA

40.000
BEZOEKERS

16
WAGENBOUWERS-

GROEPEN

1.000
VRIJWILLIGERS

ACHTER DE SCHERMEN

2.000
ACTEURS EN

WAGENBOUWERS

RAPPORTCIJFER VAN ONZE GASTEN: 

EEN 9!

• U komt onder de aandacht bij bijna 40.000 bezoekers.

• U verrast uw relaties en medewerkers met de grootste theaterparade 
 van het jaar, een blijvende herinnering aan een heerlijke dag uit.

• U ontmoet regionale en provinciale bestuurders en 
 topondernemers tijdens netwerkbijeenkomsten.

• U zet uw maatschappelijk verantwoord ondernemen kracht bij door  
 sociale verbondenheid te stimuleren en cultureel erfgoed te bewaren.

VERBIND UW NAAM AAN DE BRABANTSEDAG




