
SAMMEN
STØT 
KULTUREN 



BLIV EN DEL AF  
MAGIEN
I hjertet af Holbæk – lige mellem havn og by, tæt på spisesteder og offentlig transport ligger Holbæk 
Teater. Et samlingspunkt for store levende oplevelser siden 1983. Professionelt producerende med 3-4 
årlige egne produktioner samt et væld af gæstespil, comedy shows og musik. Dermed er vi Sjællands 
største professionelt producerende teater uden for hovedstanden. 

På Holbæk Teaters produktioner samles professionelle skuespillere, manuskriptforfattere, instruktører, 
dansere, koreografer, scenografer, skræddere og teknikere, og skaber oplevelser, der bevæger, griber 
og forener. 

Et levende hus, der brænder for at samle mennesker om store levende oplevelser. Når tæppet går og 
publikum lader sig røre og rive med – opstår magien. Dét er Holbæk Teater!

VÆR SAMMEN MED KULTUREN 

“Vær Sammen” er hele nerven i Holbæk Teater og dermed også grundlaget for vores partnerskaber. Der-
for bygger alle vores partnerskaber først og fremmest på relationen. Fordi sammen er vi stærkere!

Vi ønsker at være et kulturelt samlingspunkt for området ved at præsentere scenekunstneriske ople-
velser af højeste kvalitet. Dette kan vi, fordi vi har samlet et hus fyldt af engagerede og professionelle 
medarbejdere samt et netværk af gode partnerskaber med erhvervslivet omkring os. 
 
Som partner bliver du en del af en kulturinstitution med levende, unikke oplevelser og muligheder. Sam-
men gør vi regionen til at attraktiv sted at bo med et konstant, professionelt kulturelt udbud.

Vi inviterer JER til at være sammen om vores kultur! 

BAG KULISSERNE – DEN UNIKKE MULIGHED

Når Holbæk Teater indgår sponsoraftaler, ser vi os som partnere. Det er ikke et spørgsmål om at yde og 
nyde. Det handler om engagement og partnerskab. Ikke bare om teaterbilletter som tak, men en ad-
gangsbillet til at støtte Holbæk Teater som lokalt professionelt producerende teater – med de unikke 
muligheder, det giver for at samles om underholdende og mindeværdige oplevelser. 

Som virksomhed får I en unik mulighed for at leje vores fysiske rammer til egne arrangementer, får ad-
gang til teatrets kunstneriske kompetencer samt bliver inviteret til særlige arrangementer. 

ET PARTNERSKAB MED HOLBÆK TEATER

Holbæk Teater er med til at sætte hele Holbæk Kommune og vores region på landkortet.
Med flere end 20.000 besøgende på en sæson samt turnéforestillinger i hele landet, nyder hele området 
godt af teatrets stigende popularitet. 

Holbæk Teaters succes skyldes blandt andet, at teatret med sin innovative tilgang til at producere ved-
kommende teater formår at tiltrække publikum fra hele landet.



Når I er partnere med Holbæk Teater er I med jeres opbakning og støtte med til at sikre teatrets forsatte 
udvikling. Alt efter størrelsen på aftalen, I indgår med teatret, indgår et antal billetter, medarbejderrabat 
samt profilering, som I kan bruge i markedsføringen for jeres egne kunder og til at tiltrække potentielle 
kunder. På den måde vil I opleve, at aftalen er til glæde for begge parter. 

En partnerskabsaftale med Holbæk Teater starter ved kr. 5.000 og op – alt efter hvilke ønsker, I har for at 
partnerskabet bliver attraktivt for jer.

Vores eksisterende partnere bruger blandt andet deres partnerskab til at:
• Styrke fællesskabet og loyaliteten blandt medarbejdere med en fælles oplevelse på Holbæk Teater 

for medarbejdere og deres familier. 
• Styrke teamet med en skræddersyet workshop faciliteret af en professionel skuespiller (indgår ikke i 

partnerskabet, men kan tilkøbes).
• Pleje relationer og netværk ved at skabe anderledes kundearrangementer i Holbæk Teaters hyggeli-

ge omgivelser.
• Skabe et stærkere brand, hvor virksomheden bliver associeret med det professionelle kulturliv og en 

anderledes tilgang til forretningen.
• Forkæle medarbejdere og kunder med kulturelle oplevelser. 

GØR EN FORSKEL - VÆR SAMMEN MED HOLBÆK TEATER!
Vil du være en del af magien og støtte Sjællands største professionelt producerende teater uden for 
hovedstaden? 
Ring og få en uforpligtende snak om de mange muligheder med Tina Hvarre, salg og turne, på 5943 
1777 eller send en mail til th@het.dk 
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Partner News ca. 4 x årligt ü ü ü ü ü ü ü
Ret til at referere til Holbæk Teater med logo ü ü ü ü ü ü ü
Profilering med jeres logo på holbækteater.dk ü ü ü ü ü ü ü
Logo i sæsonmagasin (oplag 37.000) ü ü ü ü ü ü ü
Mulighed for at leje teatret ü ü ü ü ü ü ü
Adgang til at købe annonce i sæsonmagasinet  
(deadline 8. juni med forbehold for udsolgte pladser) ü ü ü ü ü ü ü

Fribilletter pr. sæson 0 10 15 20 25 30 35
Antal pladser til partnerarrangementer 1 2 4 6 8 10 12
Premiereinvitationer for 2 personer ü ü ü ü ü ü ü
Promovering i teatrets foyer ü ü ü ü ü
Mulighed for at købe billetter til partnerpris ü ü ü ü
Halvsides annonce i sæsonmagasin ü ü ü
Helsides annonce i sæsonmagasin ü ü
Video på hjemmeside, SoMe ü



FACTS

SIDEN LEDERSKIFTET I 2011 ER
TEATRET GÅET FRA AT VÆRE 
LUKNINGSTRUET TIL AT VÆRE EN 
ATTRAKTIV, LOKALT FORANKRET 
KULTURINSTITUTION. 

SJÆLLANDS STØRSTE 
PROFESSIONELT 

PRODUCERENDE 
TEATER UDEN FOR 

HOVEDSTADEN

I SÆSON 17/18 BESØGTE OMKRING 

 20.000 
HOLBÆK TEATER

3-DOBLING PÅ 3 ÅR 
Siden Holbæk Teater startede tra-
ditionen med sommerforestillinger i 
Holbæk Museumsgård. Siden 2015 
er besøgstallet. Og med 15 totalt ud-
solgte forestillinger i 2017! 

Og dette på trods af en elendig som-
mer sidste år ;-) SSSSSS

VORES PUBLIKUM KOM-
MER LANGVEJS FRA...
Holbæk Teater har gæster fra hele Sjælland og mere til...
(geografisk oversigtkort fra vores billetsystem sæson 17/18)

4500 
unikke følgere 
på Facebook

2500 
modtagere

af Holbæk Teaters 
nyhedsbrev

SÆSONMAGASINET
udsendes til 
37.000  

hustande

PROFESSIONELT TEATER I DEN GAMLE KINO PÅ VIMMELSKAFTET SIDEN 1983

Holbæk Teater er initiativtagere til 
og medstiftere af 
Holbæk Drama College på 
Stenhus Gymnasium

”


