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Geachte heer/mevrouw,
Op 4 mei vindt traditioneel de Nationale Dodenherdenking plaats. Op deze dag herdenken we
alle slachtoffers van oorlogsgeweld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Veel
van deze slachtoffers zijn gestorven voor onze vrijheid en om dit offer niet te vergeten wordt
de vrijheid door het hele land op 5 mei gevierd. Ook in Roosendaal wordt deze vrijheid
gevierd, zo wordt er voor het tweede jaar op rij het Bevrijdingsfestival georganiseerd.
Dit Bevrijdingsfestival probeert door middel van muziek en saamhorigheid de waarde van
vrijheid over te brengen op een brede doelgroep. Dit wordt gedaan door een gratis
toegankelijk muziekfestival te organiseren met twee stages. De stage in het Emile van
Loonpark zal zich vooral richten op jongeren tussen 16 en 30 jaar. Diverse DJ’s van
(inter)nationale bekendheid zullen de line-up daar vormen. Daarnaast is er een stage op het
Tongerloplein, die zicht richt op een brede doelgroep, waaronder families. Hier zal de line-up
gevormd worden door diverse live acts en bands.
Vorige jaar was het Bevrijdingsfestival een groot succes en mochten wij enkele duizenden
bezoekers verwelkomen uit de gehele regio. Dit jaar hopen wij dit bezoekersaantal te
overtreffen door het Bevrijdingsfestival nog grootser op te zetten en nog meer te investeren in
promotie door de gehele regio. Enkele vernieuwingen voor komende editie zijn een speciaal
ontworpen decor met een upgrade voor het podium en er zal een groot scherm komen voor
effecten, video’s en sponsors. Verder zal de line-up weer spectaculaire -grote!- namen krijgen.
Op dit moment is de organisatie hard aan het werk om het Bevrijdingsfestival opnieuw tot een
groot succes te maken. Het festival is geheel gratis en wordt georganiseerd door een groot
team aan professionele vrijwilligers. Om het festival te kunnen organiseren hebben wij dan
ook hard de hulp van sponsoren nodig. Wij kunnen u als tegenprestatie verscheidende
sponsorpakketten aanbieden die zeer aantrekkelijk kunnen zijn voor uw bedrijf. Reclame op
hekbanners en reclame op onze social-mediakanalen (met een bereik van zo’n 15.000 mensen
in de regio) zijn enkele voorbeelden. Er zijn dus veel opties om uw bedrijf meer exposure te
geven in de regio door dit festival te sponsoren. Wij hopen dat u ons kunt helpen met het
realiseren van dit festival en dat we samen met alle Roosendalers en de regio de vrijheid
kunnen vieren. Het zou toch fantastisch zijn als u kunt zeggen “Met hulp van mijn
onderneming is het Bevrijdingsfestival wederom een succes geworden!”.
Wij hopen op uw steun!
Namens het bestuur van Stichting Bevrijdingsfestival Roosendaal,
Met vriendelijke groet,
Menno Nefs
Voorzitter

Yannick Beverloo
Bestuurslid Sponsoring

Bij deze brief hebben wij voor u een overzicht van de sponsorpakketten toegevoegd. Heeft u
vragen of interesse? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Yannick Beverloo, bestuurslid
sponsoring via: Y.Beverloo@bevrijdingsfestivalroosendaal.nl via 06 42 77 66 78. Ook kunt u
voor de algemene informatie over het festival de website
www.bevrijdingsfestivalroosendaal.nl bezoeken.

