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Kunst en cultuur sponsoren? Traditioneel gaat dat zo: u geeft geld 
en krijgt daar als het goed is naamsvermelding en/of VIP plaatsen 
voor terug. Spoffin is ervan overtuigd dat het anders kan. Wij willen 
cultuur en bedrijfsleven op een innovatieve manier met elkaar 
verbinden en proberen graag samen met u nieuwe manieren van 
sponsoren en samenwerken uit.

Spoffin artiesten werken vaak met minimale middelen, in direct 
contact met publiek en maken voortdurend de afweging tussen 
artistieke kwaliteit en publieksgerichtheid. Wij geloven dat 
ontmoetingen met deze artiesten en inzicht in hun manier van 
werken en produceren veel kan betekenen voor bedrijven die 
- bijvoorbeeld - op zoek zijn naar vernieuwende manieren van 
ondernemen of het innoveren van hun werkwijze en aanpak. 

Daarom kiest Spoffin ervoor bedrijven – naast de traditionele 
manier van sponsoring – ook de gelegenheid te geven zich 
op een andere manier met het festival te verbinden. U kunt 
denken aan ontmoetingen en workshops samen met artiesten, 
uitwisselingsmogelijkheden, speciale festivalroutes en bijzondere 
kijkjes achter de schermen.

Wat is Spoffin?
Spoffin is het internationale festival voor straat- en 
locatietheater dat zich sinds 2010 jaarlijks in het laatste 
weekeinde van augustus afspeelt tegen het decor van 
de Amersfoortse binnenstad. Het festival brengt een 
spannende mix van zomerse onbekommerdheid en 
prikkelende gelaagdheid onder handbereik van een 
nieuwsgierig en openminded publiek.

www.spoffin.nl
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Samenwerken omdat..........

Visie
Onze maatschappij  is complex en voortdurend in verandering. Om alle 
ontwikkelingen bij te houden, is ook in het bedrijfsleven creativiteit en 
vindingrijkheid een vereiste. De belangrijkste bron voor innovatief denken 
en ondernemen is het scheppend vermogen. Spoffin wil samen met u, in 
een geest van openheid en nieuwsgierigheid, dit scheppend vermogen 
aanwakkeren door de activiteiten en doelstellingen van uw bedrijf te verbinden 
aan straattheater en de importantie daarvan. 
 
Wij streven ernaar iets te realiseren dat er wezenlijk toe doet. Concreet 
betekent dit: nieuwe manieren van zakendoen en samenwerking ontwikkelen 
en realiseren. Een samenwerking waarin cultuur en bedrijfsleven kernwaarden 
met elkaar verbinden en hiermee een bijdrage leveren aan een vitaal en 
bezielend economisch, sociaal-maatschappelijk en cultureel klimaat in onze 
regio. 

Kernwaarden Spoffin

• Artistiek hoogwaardig en divers
• Vernieuwend en creatief
• Verbindend en coöperatief
• Ondernemend en kennisgedreven

Kunst levert al door de eeuwen heen een aanzienlijke 
bijdrage aan het creëren en ontwikkelen van nieuwe ideeën. 
Kunstenaars moedigen met hun creaties en scheppingen 
een geest van openheid en nieuwsgierigheid aan. 
Dit gebeurt niet zonder meer, door er alleen naar te kijken. 
Wel door de kunsten en haar bedoelingen te verbinden aan 
de activiteiten van een bedrijf. 
Straattheatermakers wisselen improvisatie en serieus, 
professioneel en vakbekwaam spel naadloos met elkaar 
af, terwijl zij tegelijkertijd op toeschouwers zijn gericht 
en interactie met het publiek aangaan. De kern hiervan is 
openheid, nieuwsgierigheid, terugkoppeling, improvisatie 
en een onophoudelijk zoeken naar nieuwe ideeën en 
vormen van expressie. 
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> 

Spoffin Basis
Mensen, kennis, geld, 
middelen (sponsoring en 
donaties)
Subsidies en fondsen

> 

Spoffin OFF Award
Publieksprijs voor jong 
aanstormend talent

> 

Spoffin op Locatie
Joli Vyann (GB) 
dansvoorstelling voor zieken 
en gehandicapten. Samen 
met Matchpoint

> 

Spoffin Uitwisseling
ISH & Toeac (NL) workshop 
tijdens maken voorstelling
Muzikanty (PL) workshop  
tijdens maken voorstelling

> 

Spoffin Experience
3 thematische routes, gids, 
achtergrondinformatie, één 
ontmoetingsplek 
Samen met de horeca

> 

De Spoffin Ontmoeting
Ontvangst, kennismaking, 
businessmeeting tijdens de 
amuses. Samen met Flint 
theater

Programma voor Bedrijven

Willemien Veldman-Marsman: tel. 06 51 47 12 07
Marcoen Hopstaken: tel. 06 53 37 09 09

Raoul Persoon 06 57 84 94 81

Elementen Spoffin:

Spoffin IN: gevestigde voorstellingen
Spoffin OFF: nieuw talent
Spoffin LAB: ontwikkeling nieuwe productie > residentie
Spoffin PRO: randprogramma voor internationale theaterproducenten
Spoffin JOIN: participatie, interactie, schoolpleinteasers, talkshows




