
Big Music Cruise tijdens de Botenbeurs Gorinchem
Bigband Gorcum organiseert na het overweldigende succes van de afgelopen 2 jaar voor de 3de keer, in 
samenwerking met De Lingehaven (organisator van de beurs), een fantastisch muziekevenement op 
de zaterdag, de Big Music Cruise.

Op 2 podia, op de Kriekenmarkt en de Varkenmarkt, zal er gedurende de hele middag swingende 
muziek ten gehoren worden gebracht door een 12-tal Bigbands en andere Swing orkesten.

Om dit mogelijk te maken hebben wij de hulp nodig van sponsoren. Wij hebben dan ook een aantal 
aantrekkelijk geprijsde sponsorpakketten waarmee u direct onder de aandacht komt van 1000-den 
particulieren en bedrijven op het gebied van boten en campers!

Botenbeurs
De Botenbeurs Gorinchem is een bijzonder evenement in de historische binnenstad. De Lingehaven 
is het fantastische sfeervolle decor van deze jaarlijkse beurs. Alle schepen die u dit weekend in de 
Lingehaven ziet zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar. Er is aanbod door particulieren en bedrijven, 
zowel nieuw als gebruikt. Op zaterdag is er een grote beursmarkt met dezelfde aantrekkelijke mix 
van nieuwe en gebruikte spullen. De beurs is geen nieuwkomer: in 2019 wordt hij voor de 32ste keer 
georganiseerd. 
Na de afgelopen editie van de Boten- en Camperbeurs is besloten om in 2019 enkel door te gaan onder 
de naam Botenbeurs Gorinchem.

Zaterdag 28 september 2019
11.00 - 19.00 uur

2 Podia
12 Bands
240 Muzikanten
15.000 Bezoekers
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Big Music Cruise
Tijdens de drukbezochte zaterdag wordt er door Bigband Gorcum een uniek muziek evenement 
georganiseerd, de Big Music Cruise.

Op 2 podia treden de hele middag diverse Bigbands en Swingorkesten uit het hele land op. Er zal 
ouderwets swingende muziek in de stijl van Duke Ellington ten gehoren worden gebracht, maar ook 
Jazz, Blues en zelfs Rock klassiekers ontbreken niet, alles in BigBand stijl.

Impressie uit 2019
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Sponsoring
Wij hebben een aantal sponsorpakketten samengesteld waarmee u voor een aantrekkelijk bedrag 
maximale esposure hebt tijdens deze beurs en dit muziekevenement.

U heeft de unieke kans om uw logo, boodschap en bedrijf onder de aandacht te brengen van een 
zeer gerichte doelgroep boten en campereigenaars in het bijzonder de watersportliefhebbers en 
kampeerrecreanten in het algmeen.
De sponsoruitingen zijn zowel rondom het muziekevenement, op het beursterrein en in alle media 
rondom de beurs, website en social media.



Sponsor pakketten Big Music Cruise 2018

Hoofdsponsor (1x)
• Uw bedrijf prominent verbonden aan de Big Music Cruise (naam van het evenement wordt 

omgedoopt tot ‘Big Music Cruise’ met als ondertitel Hoofdsponsor: <uw bedrijfsnaam>.
• Uw bedrijfsnaam verbonden aan het muziekpodium (dit komt tot uitdrukking in de 

programmering/ aankondigingen en door een banner/spandoek exclusief voor uw bedrijfsnaam / 
logo bij het podium)

• Uw bedrijfsnaam/ logo prominent op de reling van de muziekboot die voorafgaand aan ieder 
optreden (5x) door de Lingehaven vaart

• Uw bedrijfsnaam/ logo prominent in (gedrukte) media rondom de Botenbeurs en de Big Music 
Cruise (Beursuitgave, programmaflyer, posters etc)

• Uw bedrijfsnaam/ logo op het ledscherm langs de A15 bij afslag Gorinchem-Oost (15 keer per dag, 
een week lang voor aanvang van de Botenbeurs).

Uw bedrijfsnaam/logo en weblink prominent op onze website en social media

Kosten € 1.000,00

Subsponsor (1x)
• Uw bedrijfsnaam verbonden aan het muziekpodium (dit komt tot uitdrukking in de 

programmering/ aankondigingen en door een banner/spandoek exclusief voor uw bedrijfsnaam / 
logo bij het podium)

• Uw bedrijfsnaam/ logo op de reling van de muziekboot die voorafgaand aan ieder optreden (5x) 
door de Lingehaven vaart

• Uw bedrijfsnaam/logo in (gedrukte) media rondom de Botenbeurs en de Big Music Cruise 
(Beursuitgave, programmaflyer, posters etc)

• Uw bedrijfsnaam/ logo op het ledscherm langs de A15 bij afslag Gorinchem-Oost (15 keer per dag, 
een week lang voor aanvang van de Botenbeurs).

Uw bedrijfsnaam/logo en weblink op onze website en social media

Kosten € 500,00

Nb: alle opmaak en productiekosten van banners/ banieren/ vlaggen/ doeken etc. zijn voor rekening 
sponsor, deze kosten zijn niet inbegrepen in bovengenoemde bedragen

Basissponsor
• Uw bedrijfsnaam/ logo (samen met andere sponsoren) op een banner/spandoek
• Uw bedrijfsnaam/ logo in de beursuitgave en op posters, etc.
• Uw bedrijfsnaam en weblink op onze website en social media

Kosten € 250,00

Overige sponsormogelijkheden
Heeft u zelf een idee over hoe u ons evenement wilt sponsoren? Wilt u in natura sponsoren? Ook hier 
zijn volop mogelijkheden voor, neem daartoe contact op met ons via info@bigmusiccruise.nl


