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Het Nederlands Thrillerfestival 
is een niet meer weg te denken evenement 
dat jaarlijks plaatsvindt in Zoetermeer. De 
stad wordt een week lang omgedoopt tot 
Thriller City en in die week vinden er veel 
spannende culturele activiteiten plaats. Het 
festival is sinds de eerste editie in 2009 
uitgegroeid tot een toonaangevend 
evenement, dat inmiddels vanuit het gehele 
land aandacht en steeds meer bezoekers 
trekt. Sinds 2013 is er een centraal 
programma in het Stadstheater te 
Zoetermeer, waaraan ook Hebban 
Crimezone meewerkte.

Onze missie:
· Een veelzijdig en aantrekkelijk 
programma voor jong tot oud rondom het 
spannende verhaal.
· Een brede samenwerking met 
culturele instellingen en het onderwijs.
· Landelijke uitstraling voor het 
festival en daardoor voor de stad 
Zoetermeer.

Deelnemers:
Het Stadstheater Zoetermeer, het Cultureel 
Kunstzinning Centrum (CKC), de 
Zoetermeerse bibliotheek, het 
Stadsmuseum, het Filmhuis en bioscoop 
Kinepolis. Daarnaast werken diverse 
Zoetermeerse kunstenaars, ondernemers en 
theatermakers samen met culturele 
instellingen om Thriller City een week lang 
op de kaart te zetten in Nederland. Het 
Erasmus College Zoetermeer en het 
Picasso Lyceum dragen bij aan het festival 
met spetterende theater- en 
filmvoorstellingen. Ook basisscholen doen 
mee met een schrijfwedstrijd. Steeds meer 
winkelcentra besteden inmiddels aandacht 
aan het thema Halloween. 

Het bestuur van het Nederlands 
Thrillerfestival

intro

Ria Oosterop, 
Voorzitter

Bé Emmens, 
Secretariaat en 
contact met gemeente en culturele instellingen

Michael de Langen, 
Financiën

Wim Blansjaar, 
Marketing en communicatie

Steven Mast, 
Sponsoring en zakelijke communicatie

René Staakman, 
Sponsoring en zakelijke communicatie

Cees Molsbergen, 
Nederlands Thriller Gala

Charlie Aptroot, 
burgemeester gemeente Zoetermeer
 
Johan Burger, 
CEO ATKB 

Ineke Dezentje 
Hamming-Bluemink, president FME 

Roelof Hemmen, nieuwslezer bij RTL 

Tineke Maas, 
directeur Stadstheater Zoetermeer 

Ton Mallo, 
hoofd programmering Omroep West 

Ab van der Touw, 
voorzitter Raad van Bestuur 
Siemens Nederland 

Peter Tuinman, 
acteur 

Maxime Verhagen, 
voorzitter Bouwend Nederland 

Het comite van aanbeveling 
bestaat uit: 

`

`

Jan Slagter
NIEUW

Omroep Max



50,- 175,-

per stuk

250,-

vanaf vanaf vanaf

1000,- 5000,- 15.000,-

Uw logo op de sponsorpagina van onze website,
met een link naar uw website

vermelding in de programma flyer

vermelding in programmaboekje

zichtbaarheid middels combinatie BANNERS 
op gala-avond en in de schouwburg

zichtbaarheid middels BANNERS 
op gala-avond en in de schouwburg

gratis entree schouwburg

gratis entree gala-avond

vermelding d.m.v. logo op FB berichten 
het gehele jaar

gratis 20 kaarten voor gala-avond

gratis 50 kaarten voor gala-avond

redactionele aandacht

Uw vriendschap met het 
Nederlands Thrillerfes�val 
wordt zeer op prijs gesteld. 
Vrienden genieten immer 
van de volgende privileges:
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gratis 4 kaarten voor gala-avond



Wat krijgt u als Online Sponsor:

Uw logo prominent en als enige sponsor zichtbaar op een nieuwe afbeelding die 
boven onze Facebook pagina staat, gedurende het hele jaar;

Uw logo als enige prominent zichtbaar in de afbeelding bovenaan onze Twitter-
pagina;

Uw logo op de sponsorpagina van onze website, met een link naar uw website. Dit 
komt ook uw organische vindbaarheid in de Google zoekmachine ten goede;

Uw naam in regelmatige updates wanneer relevant, zoals wanneer u besluit ons te 
steunen als online sponsor;

Uw logo prominent zichtbaar op de WeTransfer WallPaper in Zoetermeer en 
omstreken; (optioneel)

Uw logo op de sponsorpagina van ons gedrukte en online beschikbaar gestelde 
programma.
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Het spannende verhaal

Scholieren schrijfwedstrijd.

Elk jaar worden door leerlingen van groep 

8 van diverse scholen thrillerverhalen 

geschreven. De beste verhalen komen 

gezamenlijk in een boekvorm uit. U kunt 

zich als sponsor verbinden aan deze 

unieke wedstrijd en tevens 

maatschappelijk verantwoord ondernemer 

zijn. Het zou leuk zijn, als het door u ook 

dit jaar weer mogelijk is kinderen en 

ouders te verrassen met een boek.
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De feiten van het Thrillerfestival.

Sponsoring en ondersteuning.

Het Nederlands Thrillerfestival is begonnen als lokaal evenement en is ondertussen 
uitgegroeid tot een nationaal evenement, met internationale allure, dat jaarlijks in 
Zoetermeer wordt georganiseerd. Zeven spannende dagen lang staat de gemeente 
Zoetermeer bol van Thrilleractiviteiten. Wel 120 uur lang verbindt dit evenement zo'n twaalf 
culturele lokale instellingen met elkaar en zeven dagen lang worden de bijna 125.000 
Zoetermeerders geconfronteerd met het sinistere, het griezelige en vooral het mystieke dat 
dit Thrillerfestival te weeg brengt.
Al met al een zeer aantrekkelijk marketingplatform 
voor u en uw bedrijf. Uw reclame-uiting tijdens 
deze dagen, in welke vorm dan ook, zal 
“huiveringwekkend” veel aandacht krijgen!

Wat heeft dit festival u concreet te bieden?

Gedurende zeven dagen aandacht voor uw bedrijf 
op zo'n 40 activiteiten, zowel open als besloten.
· Vermelding op 15.000 flyers
· Vermelding op 325 thrillerposters
· Vermelding op de website
· Uw advertentie in de 58.000
              Thrillerkranten huis aan huis
· Uw bedrijfsnaam op zo'n 10.000
 programma's.
· Uw bedrijfsnaam op Thrilleruitingen dwars door Zoetermeer. 
· Uw bedrijfspand (indien mogelijk) voorzien van de unieke horrorlandmark.

Wat biedt dit festival u direct?
· De aandacht van ruim 25.000 bezoekers aan alle evenement-activiteiten. 
              (cijfers 2016)

Welke sponsoring zoeken wij?
·                 Sponsoring in geld (groot, midden en klein) en  drie hoofdsponsors. (Wij 
              hebben voor u op pagina 5 van dit boekje een aantal griezelige
              sponsorpakketten samengesteld).
· Vrijwilligers in menskracht en vriendenclubs voor algehele ondersteuning. 
              Voor aanmelding zie elders in dit boekje.

Feiten
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