
Wat is het?
U schenkt een Spoffin voorstelling aan mensen 
die vanwege hun gezondheid niet naar het festival 
kunnen komen. Een culturele belevenis op het terrein 
van ziekenhuizen of instellingen; een bijzondere 
ontmoeting met artiesten voor mensen die aan huis 
of bed gekluisterd zijn. Dit jaar is gekozen voor de act 
Lance Moi en l’Air / H2H van Joli Vyann* (GB) op het 
terrein van Zon en Schild. 

Waarom?
Vanuit maatschappelijke en sociale betrokkenheid 
biedt u met Spoffin op locatie culturele ontspanning 
aan mensen die ziek of gehandicapt zijn. Tegelijkertijd 
is Spoffin op locatie een bijzondere activiteit voor 
uw medewerkers. U kiest voor een innovatieve en 
creatieve manier van samenwerken, waarbij festival 
en bedrijfsleven kernwaarden strategisch met elkaar 
verbinden. Samen realiseren wij iets dat er wezenlijk 
toe doet. 

De praktijk
Spoffin selecteert een fascinerende en pakkende 
voorstelling. Matchpoint, een Amersfoortse 
organisatie die bemiddelt in zinvol zakendoen, 
benadert geschikte instellingen. Uw medewerkers 
ondersteunen op locatie de catering - zij schenken 
koffie en drankjes - en zij helpen bewoners om naar 
de voorstelling te komen. Spoffin beoogt zo samen 
met het bedrijfsleven bij te dragen aan een vitaal en 
bezielend economisch, sociaal-maatschappelijk en 
cultureel klimaat in onze regio.

Wat krijgt u als bedrijf?
• Een buitengewone manier om uw 

maatschappelijke en sociale betrokkenheid te 
tonen

• Een bijzondere activiteit voor medewerkers
• Een aangename en artistiek hoogwaardige middag
• Naamsvermelding in persberichten en publicaties 
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*Joli Vyann (GB) dankt haar internationale reputatie 
aan fascinerende en pakkende voorstellingen waarin 
performers eigentijdse vraagstukken verbeelden, in 
een werveling van dans en acrobatiek, zonder taal of 
woorden. H2H is een nieuwe, spannende voorstelling 
waarin handen centraal staan, een onderzoek naar 
de kwetsbaarheid van menselijke relaties. Een feel 
good voorstelling, licht van karakter, over de vraag: 
wat gebeurt er als lichamelijke en emotionele steun 
verdwijnen? Vier atletische en bevallige performers 
laten zien wat je met handen kunt uitdrukken, 
hartverwarmende karakters betoveren je met de 
schoonheid van hun dans.
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