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25 euro
Promotionele return

 Vermelding logo op 
 www.comediapeer.be en in het 
 programmaboekje

 Projectie van het logo in de zaal

Andere return

 Twee toegangskaarten voor de 
 sponsorvoorstelling met receptie
 
 Een betalingsbewijs voor jouw 
 boekhouding

partneR!
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welkoM!
Toneelvereniging comediA is klaar voor een 
nieuw speelseizoen. 

In februari 2020 staat comediA al voor de             
vierde keer op de planken van Den Tichel in                   
Wijchmaal. Deze keer brengen wij de komedie 
‘De Zevende Zonde’.

In deze folder geven wij tekst en uitleg bij het 
sponsoraanbod voor onze productie.

Zoals altijd gaan wij voor een positief                     
partnerschap. Met andere woorden: zowel de 
sponsor als de vereniging moeten er zich goed 
bij voelen. 
Jij zorgt er immers voor dat wij onze hobby 
kunnen uitoefenen.

Binnenkort zal één van onze leden jou                     
contacteren. Met haar of hem kan je één en 
ander in detail bespreken. 

Wij rekenen op jouw medewerking zodat wij 
samen de schouders kunnen zetten onder een 
nieuw theaterseizoen!

Alvast bedankt voor jouw interesse!

125 euro
Promotionele return

 
 Vermelding logo op de affiche en op   
 www.comediapeer.be
 
 Link naar jouw eigen website
 
 Vermelding logo op de uitnodiging en 
 in het programmaboekje

 Projectie van het logo in de zaal

Andere return

 Vier toegangskaarten voor de 
 sponsorvoorstelling met receptie
 
 Twee toegangskaarten voor de 
 première
 
 Een betalingsbewijs voor jouw 
 boekhouding

sterpartneR!
1979  Misdaad aan het meer
1980  Dubbelspel
1981  Ik ben, ik blijf er
1982  Het lijk is zoek
1983  Wie wint de pot?
1984  De Fysici
1985  Het weldadigheidsfeest
 De kat op het spek
1986  Liefde half om half
 Een brandluchtje
1987  Een sneeuw
 De woesteling
1988  Doe het zelf, Neushoorn
 De vrolijke vrouwtjes van Windsor
1989  Moordkuil
 De getemde Feeks
1990  Moeders hasjies is de beste
1991  Geestig
1992  Kortsluiting
 De Golf
1993  Céline
 Oei! Molière! Oei!
1994  Gekke(n)wereld
1995  Het atelier
 Reintje, hangen!
1996  Jacques en de Kale Zangeres
 De Melkweg
1997  De Bruiloft
 Marieken van Nieumeghen
1998  Het weldadigheidsfeest
1999  Lucca Bertolli
2000  Hotel Mathilde I
2001  Wij komen klaar
 Spoken op Griezelsteyn
2002  Een vlo in het oor
2003  Kaviaar of spaghetti
 Het koffertje van meneer van Dalen
2004  Wie zit er in de wasmand?
2005  Familietrekjes
 Op naar de top
2006  Non Actief
2007  Drinken de Goden Duvel?
2008  Ontplof
2009  The Rose Garden
2010  Hotel op stelten
2011  Inpakken en wegwezen
2012  De bemoeial
2013  Met volle goesting
2014  Een beeld van een man
2015  Alles uit, behalve het licht
2016  De kladschilder
 Lowieke heeft een engel gezien
2017  Hartelijk gecondoleerd
 Ze houden van elkaar
2018  Klachten
2019 Rijen en Vrijen
2020 De Zevende Zonde

sinds 1979!
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