
CULTURELE BUSINESSCLUB 

DE RODE LOPER

Neem voor meer informatie contact op met: Nico Baars (directeur Cultuurbedrijf Tiel)
T  0344 673 513   E  nbaars@cultuurbedrijftiel.nl     www.agnietenhof.nl / www.zinder.nl

EXCLUSIEVE VOORDELEN VOOR LEDEN VAN BUSINESSCLUB DE RODE LOPER
Als lid van de businessclub krijgt u de gelegenheid tot netwerken en contacten leggen in een unieke omgeving, de 
mogelijkheid voor relatiebeheer met grote mate van flexibiliteit én u krijgt interessante financiële voordelen. 
Zo organiseren Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof en Zinder exclusieve avonden voor u als lid en uw relaties, inclusief 
een bijzondere voorstelling in de Agnietenhof voor een onvergetelijke beleving en krijgt u een aantal vrijkaarten per seizoen. 

Uw verbondenheid met Cultuurbedrijf Tiel zorgt voor positieve publiciteit, exposure en maatschappelijke profilering van uw 
organisatie. Alle voordelen van het lidmaatschap light op een rij:

1  Elk seizoen een uitnodiging voor 2 
personen voor een exclusieve avond: 
ontvangst, diner, optredens en 
presentatie van het nieuwe Agnietenhof 
theaterseizoen 
 
2  Twee keer per seizoen een uitnodiging 
voor 4 personen voor een bijzondere 
voorstelling, mogelijk gemaakt door 
De Rode Loper, met exclusieve 
ontvangst en nazit

5  Exposure en naamsvermelding: mooi vormgegeven bord of sponsorzuil 
in de hal met alle namen van de leden, naamsvermelding van alle leden op 
onze website en in de seizoensbrochure

6  Recht op het geven van publicitaire kenbaarheid aan de samenwerking 
met en ondersteuning van Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof en 
cultuurgebouw Zinder

7  15% korting op de huurprijs van zalen en foyers van Agnietenhof en 
Zinder t.b.v. bedrijfsevenementen, bijeenkomsten, presentaties, etc. 

8  15% korting op een advertentie in de seizoensbrochure van de 
Agnietenhof

9  Mogelijkheden tot exclusieve relatie-ontvangst (in overleg)3  Met voorrang kaarten bestellen voor 
alle voorstellingen in Schouwburg & 
Filmtheater Agnietenhof 
 
4  Acht vrijkaarten per seizoen, naar 
eigen keuze

Culturele Businessclub De Rode Loper is een unieke business-
club van bedrijven en organisaties die een bijzondere relatie 
hebben met Cultuurbedrijf Tiel: Schouwburg & Filmtheater 
Agnietenhof en cultuurgebouw Zinder. 
Netwerken en relatiebeheer in een culturele ambiance staat 
centraal, maar het lidmaatschap biedt ook een groot aantal 
exclusieve voordelen.

Kosten lidmaatschap light (seizoen 2022-2023)
€ 1.250 

INTERESSE?

Mede dankzij de businessclub kunnen Agnietenhof en 
Zinder aantrekkelijke programma’s bieden en 
bijzondere projecten initiëren. Daardoor draagt 
Cultuurbedrijf Tiel bij aan een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat en een bruisend maatschappelijk 
en cultureel leven in Tiel en Rivierenland. 


