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BELEVENEMENT ZONDER WEERGA!
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!

3

4

VAN JONG TOT OUD
De Brabantsedag draait om de wagenbouwersgroepen en
hun leden die jaarlijks de grootste theaterparade van het
jaar maken met hun fantastische creaties, spel en muziek.
De groepen zijn ontstaan uit vriendenkringen, families
of buurtschappen. Oud, jong en kinderen werken elke
zomer met veel plezier en fanatiek samen aan de wagen,
hun verhaal, attributen, spel en grime. Nieuwe generaties
worden al jong betrokken – ze hebben bijvoorbeeld ook
hun eigen Kinderparade, een week voor de Brabantsedag
- zodat de continuïteit van de Brabantsedag gewaarborgd
blijft.

VRIJWILLIGE PASSIE
De Brabantsedag zit in het Heeze-DNA. Oude én nieuwe
Heezenaren voelen zich betrokken en de Brabantsedag
speelt een grote sociale rol in de gemeenschap. Het
belevenement wordt mogelijk gemaakt door louter
vrijwilligers – niemand wordt betaald. Iedereen doet,
maakt en draagt bij waar hij of zij goed in is.

VAN NOVEMBER TOT AUGUSTUS
Direct na de bekendmaking van het nieuwe thema voor de
komende Brabantsedag starten de wagenbouwersgroepen
met het zoeken naar een onderwerp. Na goedkeuring
ervan werken zij alles tot in de puntjes uit; verhaallijn, spel,
grime, kleding en uiteraard de theaterwagen zelf. In het
eerste weekend van juni verrijzen de enorme bouwtenten
en begint Heeze weer te bruisen. Drie maanden lang
wordt op de bouwplaatsen elke zomeravond hard gewerkt
en gerepeteerd. Het doel staat vast: de laatste zondag
van augustus voor de bezoekers een unieke belevenis
neerzetten.
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SUCCES DOOR SAAMHORIGHEID
Bij de Brabantsedag Heeze is een trouwe en grote
groep trotse ambassadeurs, partners en sponsoren
betrokken. Ook dankzij hen kunnen we jaarlijks een
kwalitatief hoogwaardig belevenement presenteren en de
continuïteit van de Brabantsedag waarborgen. Zij dragen
de Brabantsedag een warm hart toe en genieten met volle
teugen van de grootste theaterparade van het jaar, maar
vooral van de boeiende en voelbare saamhorigheid, passie
en beleving in de Heezer gemeenschap.

BRABANTSEDAG
IN CIJFERS
BIJNA

40.000
BEZOEKERS

2.000
ACTEURS EN
WAGENBOUWERS

1.000

VRIJWILLIGERS
ACHTER DE SCHERMEN

16

WAGENBOUWERSGROEPEN

RAPPORTCIJFER
VAN ONZE GASTEN:

9!

Als medemogelijkmaker van de Brabantsedag bent u
in uitstekend gezelschap. We zijn trots op de klinkende
namen bij onze sponsors, partners en ambassadeurs,
onder wie burgemeester Paul Verhoeven, commissaris
van de koning Ina Adema, algemeen directeur van PSV
Toon Gerbrands, neerlandicus Wim Daniëls, wielrenster
Marianne Vos en musici Björn van der Doelen en Gerard
van Maasakkers.
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VERBIND UW NAAM
AAN DE BRABANTSEDAG
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• 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.

HOE WILT U BETROKKEN ZIJN
BIJ DE BRABANTSEDAG?
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. Deze brochure
geeft u er een indruk van.
De actuele prijskaartjes en inhoud van sponsorpakketten,
arrangementen, adverteren en sponsoring op maat vindt u
op brabantsedag.nl/sponsoring.
Belangstelling? Vragen? We helpen u graag met
antwoorden en maatwerkvoorstellen! Neem contact met
ons op via sponsoring@brabantsedag.nl

VOORBEELDEN VAN
SPONSORZICHTBAARHEID
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BRABANTSEDAG-ARRANGEMENTEN
Geniet samen met relaties, andere ondernemers
en bestuurders van het unieke belevenement: de
Brabantsedag. Vanaf de VIP-tribune hebt u riant zicht op
de theaterparade. Bovendien hebt u exclusief toegang tot
het Brabantdorp, de hospitalityruimte voor sponsoren,
partners en genodigden. Voor en na de theaterparade
zijn daar volop mogelijkheden om gezellig te borrelen, te
netwerken en te genieten van smakelijke hapjes, muziek,
(straat)theater en andere optredens.
De arrangementen vindt u op brabantsedag.nl/sponsoring.
Vragen of interesse in arrangementen? Neem contact met
ons op via sponsoring@brabantsedag.nl
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ADVERTEREN
De Brabantsedag geeft u volop advertentiemogelijkheden
om regionaal onder de aandacht te komen:
• De Brabantsedag Krant heeft een oplage van maar
liefst 95.000 stuks en wordt huis-aan-huis bezorgd
in Heeze en regio.
• De Paradegids (oplage 7.500) en de bezoekers-		
plattegrond (oplage 7.500) worden gretig gelezen en
gebruikt door onze duizenden gasten.
De actuele advertentietarieven vindt u op
brabantsedag.nl/sponsoring. Vragen of interesse
om te adverteren? Neem contact met ons op via
adverteren@brabantsedag.nl
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SPONSORPAKKETTEN OP MAAT
Natuurlijk staan we geheel en al open voor uw wensen.
Er zijn tal van (sponsor- en partner-)mogelijkheden die
we samen met u kunnen vormgeven. We maken daarvoor
graag met u een persoonlijke afspraak.
• Met een tribune die de naam van uw bedrijf draagt zit u
er goed bij. U scoort ermee bij uw personeel en hun
gezinnen en uw relaties, die u een onvergetelijke dag
bezorgt. Abonnees van het Eindhovens Dagblad
genieten hiermee al enkele jaren van de Brabantsedag.
• Sponsoring in combinatie met eigen entree- en
tribunekaarten voor medewerkers kan ook. Bedrijven als
NXP, ASML en DAF gingen u daarin al voor. Goed voor de
cohesie en het wij-gevoel!

CONTACT
Belangstelling? Vragen? We helpen u graag met
antwoorden en maken graag een persoonlijke afspraak om
de vele mogelijkheden door te spreken!
Neem contact met ons op via
sponsoring@brabantsedag.nl
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