
Muziekvereniging Oranjevaan presenteert:



Beste ondernemer, 

Voor u ligt de sponsormap van een uniek project. 

Muziekvereniging Oranjevaan uit Fijnaart staat bekend om haar grootse producties. 
Zo werd in het voorjaar van 2009 met veel succes Sister Act De Musical op de planken 
gebracht voor 1300 enthousiaste bezoekers. 
Een jaar later stond het spektakelconcert Orange in Concert op het programma. 
In 2013 werd in samenwerking met Jeugd en Sportvereniging De Kieviten de eerste 
turnmusical van Nederland opgevoerd. Turn on the Music bracht ruim 1000 bezoekers 
naar de sporthal. 
De volgende productie die op stapel staat gaat al het voorgaande overtreffen. 

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Muziekvereniging Oranjevaan wordt in 
maart 2016 de Nederlandse hitmusical Ciske de Rat volledig uitgevoerd. Deze Joop van 
den Ende Theaterproductie trok acht jaar geleden meer dan een miljoen toeschou- 
wers naar de schouwburgen. De muziek gaat voor het eerst uitgevoerd worden door een 
harmonieorkest en slagwerkgroep. MOVE, het koor van Oranjevaan, vormt het ensemble. 
Voor de cast zijn talentvolle spelers en kinderen geselecteerd. 

Ciske de Rat De Musical wordt uitgevoerd in de sporthal van De Parel, die wederom 
wordt veranderd in een ware theaterzaal. Professioneel licht en geluid zorgen voor een 
perfecte show. Kortom, Ciske de Rat De Musical wordt een productie zoals het publiek 
inmiddels van Oranjevaan gewend is. 

De komende tijd wordt Ciske de Rat De Musical op tal van manieren onder de aandacht 
van de inwoners uit de regio gebracht. Hiervoor worden onder andere de goede con-
tacten met de media, affiches, sociale media en de website www.oranjevaan.nl ingezet. 

U als ondernemer kunt deze unieke productie van de jubilerende Muziekvereniging 
Oranjevaan ondersteunen en profijt halen uit de aandacht die het spektakelstuk gaat 
krijgen door u aan te melden als sponsor. Voor elke ondernemer hebben wij een op maat 
gesneden sponsorpakket waarover u verderop alles kunt lezen. 

Juni 2015
Muziekvereniging Oranjevaan



Het ontroerende verhaal van een straatschoffie

Ciske de Rat De Musical is het verhaal 
van het Amsterdamse straatschoffie 
Ciske. De musical is gebaseerd op de 
trilogie van Piet Bakker. Het vertelt het 
beroemde verhaal over de kleine Ciske, 
maar laat ook zien hoe het hem vergaat 
als volwassen man. De belevenissen van 
Cis de Man tijdens de mobilisatie van 
1939 zijn ragfijn door de musical heen 
geweven en geven een nieuwe dimensie 
aan het oer-Hollandse verhaal. 

In de musical zorgt de kleine Ciske op-
nieuw voor momenten van ontroering, 
humor en brutale streken. Tegelijk zien 
we de volwassen Ciske worstelen met 
zijn verleden. De musical staat garant 
voor een avond vol herinneringen aan 
het jochie met een hartje van goud en 
blijft ontroerend en tijdloos. Naast de 
hit ‘Ik voel me zo verdomd alleen’ heeft 
Henny Vrienten 26 nieuwe nummers 
voor de musical geschreven. 

Ciske de Rat De Musical was als professionele productie vanaf 3 oktober 2007 tot en met 
29 november 2009 in verschillende Nederlandse en Vlaamse theaters te zien. Meer dan 
een miljoen mensen bezochten de musical, die in 2008 maar liefst zeven Musical Awards 
in de wacht sleepte. 

Sinds 2014 kan Ciske de Rat De Musical ook door amateurverenigingen opgevoerd 
worden. De productie staat garant voor uitverkochte zalen. 
Muziekvereniging Oranjevaan brengt Ciske de Rat De Musical voor het eerst met een 
harmonieorkest, aangevuld met een accordeon, draaiorgel en carillon. 



Meer dan 125 muzikanten, zangers, acteurs en dansers

Aan Ciske de Rat De Musical wordt meegewerkt door meer dan 125 muzikanten, 
zangers, acteurs en dansers. Zij zetten zich geheel belangeloos in voor deze pro-
ductie. 

Het orkest

De muziek van Ciske de Rat De Musical wordt gespeeld door het harmonieorkest van 
Muziekvereniging Oranjevaan. Speciaal voor deze productie is het orkest uitgebreid met 
een aantal gastmuzikanten, afkomstig uit de regio West-Brabant en zelfs uit België. 
Ciske de Rat De Musical speelt zich af in hartje Amsterdam. Het Amsterdamse karakter 
wordt kracht bijgezet met een accordeon, een draaiorgel en het carillon van de Wester-
toren. 
De muziek van de musical is geschreven door Henny Vrienten (bekend van Doe Maar) en 
voor harmonieorkest omgezet door Michel Hectors, dirigent van Oranjevaan. 

Drumband DUO
Drumband DUO is een samenwerkingsverband van de 
drumbands van Muziekvereniging De Unie en Muziekvereni-
ging Oranjevaan. Op bijzondere wijze maken de tamboers 
deel uit van Ciske de Rat De Musical. 

Koor MOVE
Sinds eind 2009 is Muziekvereniging Oranje-
vaan in het bezit van een eigen koor: MOVE. 
Deze afkorting staat voor Muziekvereni-
ging Oranjevaan Vocaal Ensemble. MOVE 
onderscheidt zich van andere koren door 
zijn zangkwaliteiten. De meeste nummers 
worden vierstemmig gezongen. In Ciske de 
Rat De Musical neemt MOVE de ensemble-
nummers voor zijn rekening. Bovendien 
maken enkele leden deel uit van de cast.



Cast
Ciske de Rat De Musical telt maar 
liefst 38 (!) volwassen rollen. Door 
middel van audities is een talentvolle 
cast samengesteld die deze rollen gaat 
vertolken. Stuk voor stuk beschikken 
zij over een groot zang- en acteer- 
talent en zullen zij indruk maken op 
het publiek. 

Kindercast
In Ciske de Rat De Musical spelen kinderen 
een grote rol. Natuurlijk gaat de meeste 
aandacht uit naar de kleine Ciske. Maar 
ook Betje, Dorus, Jantje en zijn andere 
klasgenoten maken van deze musical een 
vertederende productie. 

Ballet
Speciaal voor Ciske de Rat De Musical is 
een ballet samengesteld door Caroline 
Ophof-Vischer uit Heijningen. Zij tekent 
tevens voor de choreografie. 

Creatives
• Jan Willem van Bodegom  Regie
• Michel Hectors   Algehele muzikale leiding
• Martine van de Kar  Zangcoach cast
• Jack Vermeulen   Zangcoach ensemble
• Caroline Ophof   Choreografie



Algemene informatie

Voorstellingen
Ciske de Rat De Musical wordt in ieder 
geval opgevoerd op zaterdag 19 maart 
vanaf 19.30 uur en zondag 20 maart vanaf 
14.00 uur. Indien nodig kan een derde 
voorstelling worden toegevoegd. 

Locatie
Ciske de Rat De Musical wordt opgevoerd 
in de ruime sporthal van MFC De Parel, 
Prinses Margrietstraat in Fijnaart. De hal is 1040 m2 groot en heeft al aan tal van evene-
menten plaats geboden. Voor en na de voorstelling en in de pauze kan koffie, thee of een 
drankje genuttigd worden in de uiterst gezellige bar. De Parel is centraal gelegen in de 
driehoek Rotterdam, Breda en Roosendaal. Het multifunctionele centrum is goed bereik-
baar en heeft twee grote parkeerplaatsen waar gratis geparkeerd kan worden. 

Zitplaatsen
Het publiek zit op een tribune met klapkuipzittingen. Hierdoor kan iedereen, groot of 
klein, gegarandeerd optimaal genieten van Ciske de Rat De Musical. De tribune biedt 
plaats aan 660 personen. Voor de tribune worden enkele rijen stackchairs geplaatst. 
Hierdoor komt het aantal zitplaatsen op ruim 750 per voorstelling. 

Licht, geluid en decor
Het orkest, het ensemble en de cast worden versterkt met een professionele geluidsin-
stallatie. De musical wordt uitgelicht met een professionele lichtinstallatie. Bovendien is 
een prachtig decor aanwezig met schitterend geprojecteerde beelden als middelpunt. 

Garderobe
In De Parel is tijdens Ciske de Rat De Musical een bewaakte garderobe aanwezig. 

Bezoekersaantal
Muziekvereniging Oranjevaan mikt met Ciske de Rat De Musical op een opkomst van  
circa 1500 mensen. Met een derde voorstelling is het zelfs mogelijk dat de opkomst 
doorgroeit naar een publiek van meer dan 2000 mensen. De productie zal vooral  
toeschouwers uit de regio West-Brabant trekken, maar ook musicalliefhebbers uit  
andere delen van Nederland. 

Kaartverkoop
De kaartverkoop van Ciske de Rat De Musical verloopt:
Via de website www.oranjevaan.nl
Via Boekhandel Boekhoven, Voorstraat 10 in Fijnaart



Publiciteit

Ciske de Rat De Musical is zo’n bijzondere voorstelling dat Muziekvereniging  
Oranjevaan daar zoveel mogelijk mensen van wil laten genieten. Daarvoor wordt 
een uitgebreide publiciteitscampagne opgezet. 

Website
Op de website van Muziekvereniging Oranjevaan (www.oranjevaan.nl) is alle informatie 
over het concert te vinden. Tevens kunnen via deze site toegangskaarten besteld worden. 

Geschreven media
In aanloop naar de productie worden regelmatig persberichten naar de geschreven 
media in de regio gestuurd, zoals dagbladen en huis-aan-huisbladen. Tevens worden de 
redacties uitgenodigd om extra aandacht aan de voorstellingen te besteden, onder ande-
re door middel van interviews. De redacties krijgen bovendien een uitnodiging om een 
verslag c.q. recensie te schrijven over Ciske de Rat De Musical. 
In de lokale krant van Fijnaart, Fendert Lokaal, verschijnt een serie artikelen over het 
125-jarig bestaan van Muziekvereniging Oranjevaan, waarbij ook uitgebreid wordt inge-
gaan op Ciske de Rat De Musical. 

Sociale media
Muziekvereniging Oranjevaan beschikt over een eigen Facebookpagina. In de aanloop 
naar Ciske de Rat De Musical wordt daar flink gebruik van gemaakt. Eerdere berichten 
over de productie hebben al duizenden Facebookgebruikers bereikt. 

Omroep Brabant
De regionale omroep van Brabant wordt uitgenodigd om tv- en radio-opnamen te  
maken. Gezien het bijzondere karakter van Ciske de Rat De Musical is de verwachting  
dat Omroep Brabant daar zeker belangstelling voor heeft. 

RTVM
De lokale omroep van de gemeente Moerdijk wordt intensief ingezet om extra aandacht 
aan Ciske de Rat De Musical te besteden. 



Sponsorpakketten

Pakket A
(Kosten: € 25,- of in materialen/diensten)

• Naamsvermelding in programmaflyer
• Naamsvermelding op beamerpresentatie voor/na de voorstelling en in de pauze

Pakket B
(Kosten: € 75,- of in materialen/diensten)

• Naamsvermelding op website met link naar site
• Naamsvermelding in programmaflyer
• Naamsvermelding op beamerpresentatie voor/na de voorstelling en in de pauze
• Twee gratis toegangskaarten*

Pakket C
(Kosten: € 150,- of in materialen/diensten)

• Kleine banner op de website met link naar site
• Naamsvermelding in programmaflyer
• Logo op beamerpresentatie voor/na de voorstelling en in de pauze
• Vier gratis toegangskaarten*

Pakket D
(Kosten: € 250,- of in materialen/diensten)

• Grote banner op de website met link naar site
• Logo op beamerpresentatie voor/na de voorstelling en in de pauze
• Mogelijkheid tot ophangen reclame-uiting in foyer De Parel
• Vier gratis VIP-kaarten 
             (gereserveerde plaatsen, hapje en een drankje voor en na de voorstelling  
 en in de pauze)

Maatwerkpakket
(Kosten > € 300 of in materialen/diensten)

Natuurlijk kunnen we in overleg een op maat gemaakt sponsorpakket samenstellen,  
afhankelijk van het sponsorbedrag. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw logo 
wordt vermeld op het toegangsbewijs. 

* Meer toegangskaarten kunnen bijbesteld worden tegen het normale tarief van 
  € 12,50 per stuk. 

Muziekvereniging Oranjevaan, p/a Tennislaan 1, 4793 DB  Fijnaart
info@oranjevaan.nl, www.oranjevaan.nl. Banknummer: NL15 RABO 03467 11347



Aanmeldingsformulier Sponsor

Bedrijfsnaam:  

Contactpersoon:

(Post)adres:

Postcode:   Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

 Ik kies voor sponsorpakket: 
 Pakket A à €   25,-
 Pakket B à €   75,-
 Pakket C à € 150,-
 Pakket D à € 250,-
 Maatwerkpakket à € ……..

Overige opmerkingen: 

Datum: 

Handtekening: 

Muziekvereniging Oranjevaan
p/a Tennislaan 11
4793 DB  Fijnaart
e-mail: info@oranjevaan.nl
Website: www.oranjevaan.nl
Banknummer: NL15 RABO 03467 11347
KvK-nummer: 40281789




