Big Music Cruise tijdens de Botenbeurs Gorinchem

Dit jaar wordt voor de 33e keer de Boten georganiseerd in Gorinchem, op vrijdag 23 en
zaterdag 24 september 2022.
BigBand Gorcum organiseert na het overweldigende succes van voorgaande jaren
opnieuw, in samenwerking met De Lingehaven (organisator van deze beurs), een
fantastisch muziekevenement op de zaterdag, de Big Music Cruise.
Zowel op een podium op de Kriekenmarkt, als op een podium aan de Vijfde-Uitgang, zal
er gedurende de hele middag swingende muziek ten gehore worden gebracht door 10
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 100-den
muzikanten.

Botenbeurs
De Botenbeurs is een bekende en drukbezochte beurs waar zowel door particulieren als
bedrijven nieuwe en gebruikte boten worden aangeboden.
In de sfeervolle setting van de Lingehaven en op het Buiten de Waterpoort terrein aan de
Merwede staan ruim 150 boten te wachten op een nieuwe eigenaar.
Op zaterdag wordt er tevens een grote nautische beursmarkt georganiseerd met meer
dan 40 marktkramen op het gebied van watersport.
De afgelopen jaren wisten 10-duizenden bezoekers de beurs te vinden en wisselden
diverse boten van eigenaar!
Big Music Cruise | Vijfde Uitgang 3-5 4201 XH Gorinchem | 06-54935663
www.bigmusiccruise.nl | BMCGorcum@gmail.com

Big Music Cruise
Tijdens de drukbezochte zaterdag wordt er door BigBand Gorcum een uniek muziek
evenement georganiseerd, de Big Music Cruise.
Vanaf twee podia treden de hele middag
diverse BigBands uit de regio op en
lopen er mobiele bands door het centrum.
Er zal ouderwets swingende muziek in de
stijl van Duke Ellington ten gehore worden
gebracht, maar ook Jazz, Blues en zelfs Rock
klassiekers ontbreken niet, alles in Big Band
stijl.
Zo willen we een muzikale bijdrage leveren
aan deze beurs en de bezoekers en inwoners
van Gorinchem verrassen met het imposante
en swingende geluid van de deelnemende
Big Bands!

Sponsoring
Wij hebben een aantal sponsorpakketten samengesteld waarmee u voor een aantrekkelijk
bedrag maximale exposure 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:
boteneigenaars in het bijzonder en in het
algemeen!
De sponsoruitingen zijn zowel rondom het
muziekevenement, op het beursterrein en in
alle media rondom de beurs, website en
social media.
In de bijlage vindt u de door ons samengestelde pakketten, met de diverse mogelijkheden
en kosten.
Andere uitingen en of wensen van sponsors zijn bespreekbaar en
mogelijk. Voor ons is de doelstelling om een mooi
muziekevenement te organiseren dat jaarlijks terug zal keren!
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