
P R O D U C T I E K E R N  V O O R  H E D E N D A A G S  M U Z I E K T H E AT E R

DRAAGT U BIJ AAN 
DE ONTWIKKELING 
VAN MUZIEKTHEATER?

I N F O R M AT I E B R O C H U R E  S P O N S O R I N G  D I A M A N T FA B R I E K

In de productie CONVERSATIONS WITH MY MOTHER verkennen regisseur Matthias Mooij en componist Benedict Weisser de complexe relatie tussen moeder en zoon. 



De Diamantfabriek is op op 1 oktober 2010 
van start gegaan en richt zich als productiekern 
op de ontwikkeling van excellentie binnen het 
muziektheater, kleinschalige opera en nieuwe 
hedendaagse muziek. 

Het team geeft professioneel en creatief 
toptalent de ruimte om zich te ontwikkelen 
door duurzame samenwerkingsverbanden met 
hen aan te gaan en componisten en regisseurs 
opdrachten te geven voor nieuw te maken 
muziektheater. Beginnende en zeer ervaren 
makers doorlopen als ware het groeidiamanten 
een traject van verschillende fasen: van 
het maken van een kleinschalige ‘diamonds’ 
productie tot grootschaligere ‘double diamonds’ 
met grotere bezetting en landelijke tournee, en 
indien mogelijk ook een internationale tournee. 

Inmiddels heeft de Diamantfabriek een pool van makers die 
onderling samenwerken. Zij ontwikkelen nieuwe vormen 
binnen het muziektheater, waarbij de gelijkwaardigheid van 

muziek en drama voorop staat. De ervaren makers maken 
artistiek hoogwaardige voorstellingen die een breed publiek 
aanspreken. Op die manier draagt de Diamantfabriek bij aan 
de ontwikkeling van het genre.

WAAROM SPONSORING? 
De Diamantfabriek is een nieuwkomer in het Kunstenplan 
en krijgt voor het eerst structurele subsidie in de periode 
2013-2016 van de Gemeente Amsterdam en Stadsdeel 
Amsterdam Zuid naast projectsubsidies. 
De toegekende bedragen zijn echter lager dan was 
aangevraagd. Muziektheater is een dure discipline 
vanwege de lange voorbereidingstijd en het grote aantal 
betrokkenen. Door het beperkte aantal fondsen en door 
limieten aan bedragen is het lastig om grootschalige 
muziektheaterprojecten te financieren. Inkomsten uit 
sponsoring zijn dan ook onontbeerlijk om onze ambitieuze 
plannen te realiseren én om de continuïteit van de 
Diamantfabriek te waarborgen. 

De bijdrage van onze sponsors wordt onder andere 
gebruikt voor: 
-  Het maken van nieuwe muziektheaterproducties. 
-  De kosten van binnenlandse en buitenlandse tournees. 
-  Het ondersteunen van nieuwe talenten, de grote namen 

van morgen.
-  De maak- en uitvoerkosten van decor en kostuums.

‘De Diamantfabriek vervult in de stad een unieke functie en 
fungeert als springplank voor talent dat zich beweegt tussen 

opera, muziektheater en performance.’
 AMSTERDAMSE KUNSTRAAD 

De kamer hiernaast - 2013 - foto’s Robert Benschop

DE ONTWIKKELING VAN MUZIEKTHEATER



DIAMANTEN SPONSOR: € 20.000,-
• Naamsvermelding als 

hoofdsponsor
• Mogelijkheid standpresentatie 

tijdens première-avond
• Expliciete vermelding in alle 

publicitaire uitingen van de 
Diamantfabriek met daarbij 
logovermelding. Hierbij kunt u 
denken aan vermelding op website, 
posters, flyers, programmaboekje 
en advertenties

• Hoofdsponsor krijgt 2 pagina’s in 
jaarbrochure

• Redactionele aandacht in onze 
nieuwsbrief

• Uitnodiging voor première 
voorstellingen voor 20 personen, 
inclusief vip-borrel na afloop

• Namens de hoofdsponsor mogen 4 
personen deelnemen aan het VIP-
diner voorafgaand aan de première 

• Uitnodiging voor 30 personen 
voor reguliere voorstellingen, ook 
in te zetten tijdens de tournee in 
theater naar keuze 

GOUDEN SPONSOR: € 10.000,-
• Expliciete vermelding in alle 

publicitaire uitingen van de 
Diamantfabriek met daarbij 
logovermelding. Hierbij kunt u 
denken aan vermelding op website, 
posters, flyers, programmaboekje 
en advertenties

• Gouden sponsor krijgt 1 pagina in 
jaarbrochure

• Redactionele aandacht in onze 
nieuwsbrief

• Uitnodiging voor première 
voorstellingen voor 10 personen 
inclusief vip-borrel na afloop

• Uitnodiging voor 20 personen 
voor reguliere voorstellingen, ook 
in te zetten tijdens de tournee in 
theater naar keuze

ZILVEREN SPONSOR: € 5000,-
• Expliciete vermelding in alle 

publicitaire uitingen van de 
Diamantfabriek met daarbij 
logovermelding. Hierbij kunt u 
denken aan vermelding op website, 
posters, flyers, programmaboekje 
en advertenties.

• Zilveren sponsor krijgt 1/2 pagina 
in jaarbrochure

• Redactionele aandacht in onze 
nieuwsbrief

• Uitnodiging voor première 
voorstellingen voor 4 personen, 
inclusief vip-borrel na afloop

• Uitnodiging voor 10 personen 
voor reguliere voorstellingen, ook 
in te zetten tijdens de tournee in 
theater naar keuze

‘De grootstedelijke en landelijke uitstraling die de Diamantfabriek 
nastreeft komt goed onderbouwd naar voren in de verschillende 

partners waar men mee samenwerkt’
  STADSDEEL AMSTERDAM ZUID

Onze partners zi jn o.a. :  Muziekgebouw aan ‘t  IJ ,  Nieuw Amsterdams Pei l ,  Ostadetheater,  Babelfestival ,  Korzo, 
Toneelschuur Haarlem, Operadagen Rotterdam, Concordia,  Nederlands consulaat in New York,  opleidingen.
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Contact: Voor meer informatie over onze mogelijkheden kunst u contact opnemen met 
Hannah van der Rest Tel +31 (0)6 286 208 01 / mail: sponsoring@diamantfabriek.nl

WAT BIEDEN WIJ ONZE SPONSORS?
Wij bieden een mogelijkheid om op een maatschappelijk betrokken wijze te sponsoren. Als sponsor maakt u het mede 
mogelijk dat talent zich verder ontwikkelt en daarmee draagt u bij aan de toekomst van het muziektheater. Via dit 
project kunt u de naam van uw bedrijf verbinden aan de grote namen van toekomst. Daarnaast bieden wij exposure en de 
mogelijkheid om samen met uw collega’s of relaties een bijzondere theateravond te ervaren. Elke vorm van sponsoring is 
welkom. Wij hebben drie standaard sponsorpakketten en een pakket voor uw relatie- of personeelsevent. 

RELATIE- OF PERSONEELSEVENT: € 55,- PER PERSOON
• Gereserveerde 1e rangs plaatsen voor de voorstelling 
• Pauzedrankje 
• Een exclusief nagesprek met de makers
• Korting op luxe programmaboek  
• Vermelding logo op de website
• Arrangement te boeken vanaf 10 personen


