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Opera 3-daagse  
De Opera 3-daagse is hét opera-evenement van het zuiden! Sinds de eerste 
editie in 2007 is Opera op de Parade uitgegroeid tot een waar fenomeen. In 
2018 was de eerste editie van Opera Sing Along een dusdanig succes, dat het een 
vast onderdeel van het programma is geworden. Daarmee is het evenement in 
2019 uitgegroeid tot een meerdaags evenement: de Opera 3-daagse. Vol trots 
en passie zetten vele organisaties zich in om jong en oud te laten genieten van 
opera en klassieke muziek. 

Opera op de Parade | dinsdag 23 juni
In de vroege ochtend verschijnen de eerste bezoekers al, later in de middag 
stroomt het plein vol met enthousiaste toeschouwers die met een hapje en 
een drankje genieten van de gratis openluchtvoorstelling. Jaarlijks komen 
ongeveer 10.000 bezoekers naar de operaproducties die telkens veel lof 
oogsten. De unieke en kwalitatief hoogwaardige opzet van het evenement 
garandeert een prachtige voorstelling waar bezoekers nog lang over napraten.

Opera concert voor Kids | woensdag 24 juni
Op de tweede dag van de Opera 3-daagse bieden wij een podium aan 
topgezelschappen om een opera-evenement te verzorgen. In 2019 verzorgde 

het Internationaal Vocalisten Concours een Opera concert voor Kids. Kinderen 
mochten zich vrij bewegen tussen de muzikanten van Sinfonia Rotterdam, er werd 
mee gedirigeerd en Hakim Traïdia (onder andere bekend van Sesamstraat) wist alle 
kinderen (en hun familie!) aan zich te binden. 

Het succesvolle Opera concert voor Kids keert terug in 2020 en er zal een avondvullend 
programma zijn met optredens van diverse koren uit ’s-Hertogenbosch.

Opera Sing Along | donderdag 25 juni 
Opera Sing Along is het grootste opera meezingspektakel van Nederland. Bij dit sta-
evenement wordt meegezongen met de grootste operahits, waarbij de liedteksten 
worden geprojecteerd boven het orkest. Het evenement wordt live uitgezonden op 
Omroep Brabant en vervolgens op NPO 2 bij Omroep Max. De eerste editie van Opera 
Sing Along in 2018 trok niet alleen vele duizenden bezoekers, maar ook 600.000 kijkers 
in Nederland met een waarderingscijfer van 8,2.



A Midsummer Night’s Dream  
Op 23 juni 2020 brengt Opera op de Parade A Midsummer Night’s Dream. In Benjamin 
Brittens bedwelmend magische opera, gebaseerd op Shakespeare’s briljante 
toneelstuk, ontaardt een ruzie tussen de elfenkoning Oberon en zijn echtgenote in 
geknoei met toversap. Het sap maakt een slapende smoorverliefd op de eerste die deze 
bij het ontwaken ziet. Onbedoeld ruilen er zo partners van plaats en ontstaat er zelfs 
een nieuw paar. Met die ingrediënten onthult de componist de tragische broosheid 
van menselijke relaties.

Regie:  Ola Mafaalani
Dirigent: Karel Deseure

Regisseur Ola Mafaalani maakt met ‘A Midsummer Night’s Dream’ haar operadebuut.

Deze opera wordt gezongen in het Engels met Nederlandse boventitels.

Uw steun, uw opera
Het unieke aan de Opera 3-daagse is dat alle evenementen gratis toegankelijk zijn. 
Bezoekers komen uit de hele regio naar de Parade om het jaarlijkse operaspektakel te 
kunnen aanschouwen en om mee te zingen met de grootste operahits. De Gemeente 
‘s-Hertogenbosch ondersteunt de Opera 3-daagse financieel, maar daarnaast zijn 
we afhankelijk van sponsoren en partners. Als sponsor speelt u een grote rol in het 
mogelijk maken van dit operafestival: daar doen wij graag iets voor terug.

Voor uw gemak hebben we verschillende sponsorpakketten samengesteld. Deze zijn 
verder in deze brochure te vinden. Afhankelijk van uw bijdrage kunnen we u een 
volledige ontvangst en nazit aanbieden bij Opera op de Parade, die u kunt inzetten voor 
uw eigen relatiemarketing. We reserveren plaatsen voor u en uw gasten en zorgen voor 
een hapje en een drankje bij de officiële ontvangst, de pauze en de nazit. Ook kunt u 
als VIP te gast zijn bij Opera Sing Along, waarbij u in een ontspannen setting onder het 
genot van een hapje en een drankje geniet van het meezingspektakel. Daarnaast werkt 
u door het sponsoren aan uw eigen naamsbekendheid: de vorige editie had een bereik 
van 9.000 bezoekers en bijna 600.000 kijkers op nationale televisie!



Vorige edities Opera op de Parade

2019  Fantasio     
  Jacques Offenbach 

2018  Un Ballo in Maschera   
  Giuseppe Verdi 

2017  De Barbier van Sevilla   
  Gioacchino Rossini 

2016  La Bohème
  Gioacchino Rossini 

2015  La Cenerentola
  Gioacchino Rossini 

2014  La Traviata
  Giuseppe Verdi

2013  Tosca
  Giacomo Puccini

2012  Madama Butterfly
  Giacomo Puccini

2011  l’Elisir d’amore
  Gaetano Donizetti

2010  Le nozze di Figaro
  Wolfgang Amadeus Mozart
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Waar in voorgaande jaren sponsoring van de verschillende evenementen nog 
gescheiden was, kiezen nu steeds meer partners ervoor om het meerdaagse festival 
financieel te ondersteunen en daarmee zichtbaar te zijn in de uitingen van de Opera 
3-daagse. 

FOUNDER       € 52.500
Als founder bent u een belangrijke partner voor dit evenement. Samen maken we 
het mogelijk, en daar zijn we u dankbaar voor. In overleg ontvangt u de volgende 
profijten:

Opera op de Parade: 
• 150 stoelen voor u en uw relaties
• VIP ontvangst in Theater aan de Parade
• pauze met borrel & hapjes
• nazit in Theater aan de Parade

Opera Sing Along:
• VIP ontvangst – aantal gasten in overleg
• pauze met borrel & hapjes
• nazit in Theater aan de Parade

•  vermelding als founder in alle communicatie-uitingen, advertenties,  
banieren en affiches verspreid door de stad

• prominente vermelding op banieren naast het podium
• vermelding van logo’s en advertentie in het programmaboek
• vermelding van logo’s op de homepage van de website
• verdere profijten op maat

Sponsoring Opera 3-daagse 

Wij komen graag met u in gesprek over de mogelijkheden om de Opera 3-daagse 
financieel te ondersteunen. Voor uw gemak hebben wij de onderstaande pakketten 
samengesteld. Maatwerk is altijd mogelijk; neem hiervoor contact met ons op. We 
maken graag een vrijblijvende afspraak met u.

HOOFDFOUNDER      € 97.500
Als hoofdfounder draagt u het hele evenement. Samen maken we het mogelijk,  
en daar zijn we u dankbaar voor. In overleg ontvangt u de volgende profijten:

Opera op de Parade: 
• 300 stoelen voor u en uw relaties
• VIP ontvangst in Theater aan de Parade
• pauze met borrel & hapjes
• nazit in Theater aan de Parade

Opera Sing Along:
• VIP ontvangst – aantal gasten in overleg
• pauze met borrel & hapjes
• nazit in Theater aan de Parade

•  vermelding als hoofdfounder in alle communicatie-uitingen, advertenties, 
banieren en affiches verspreid door de stad

• prominente vermelding op banieren naast het podium
• vermelding van logo’s en advertentie in het programmaboek
• vermelding van logo’s op de homepage van de website
• verdere profijten op maat



HOOFDSPONSOR     € 37.500

Opera op de Parade: 
• 100 stoelen voor u en uw relaties
• VIP ontvangst in Theater aan de Parade
• pauze met borrel & hapjes
• nazit in Theater aan de Parade

Opera Sing Along:
• VIP ontvangst – aantal gasten in overleg
• pauze met borrel & hapjes
• nazit in Theater aan de Parade

•  vermelding als hoofdsponsor in alle communicatie-uitingen, advertenties, 
banieren en affiches verspreid door de stad

• prominente vermelding op banieren naast het podium
• vermelding van logo’s en advertentie in het programmaboek
• vermelding van logo’s op de homepage van de website
• verdere profijten op maat

SPONSOR      € 30.000

•  Opera op de Parade: 80 stoelen voor u en uw relaties,  
inclusief VIP ontvangst, pauze en nazit 

• Opera Sing Along: VIP ontvangst, inclusief pauze en nazit
• vermelding van logo’s en advertentie in het programmaboek
• vermelding van logo’s op de website
• verdere profijten op maat

SPONSOR      € 15.000

•  Opera op de Parade: 40 stoelen voor u en uw relaties,  
inclusief VIP ontvangst, pauze en nazit 

• Opera Sing Along: VIP ontvangst, inclusief pauze en nazit
• vermelding van logo’s en advertentie in het programmaboek
• vermelding van logo’s op de website

SPONSOR      € 11.250

•  Opera op de Parade: 30 stoelen voor u en uw relaties,  
inclusief VIP ontvangst, pauze en nazit 

• Opera Sing Along: VIP ontvangst, inclusief pauze en nazit
• vermelding van logo’s en advertentie in het programmaboek
• vermelding van logo’s op de website

SPONSOR      € 7.500

•  Opera op de Parade: 20 stoelen voor u en uw relaties,  
inclusief VIP ontvangst, pauze en nazit 

• Opera Sing Along: VIP ontvangst, inclusief pauze en nazit
• vermelding van logo’s in het programmaboek
• vermelding van logo’s op de website

SPONSOR      € 3.750

•  Opera op de Parade: 10 stoelen voor u en uw relaties,  
inclusief VIP ontvangst, pauze en nazit 

• Opera Sing Along: VIP ontvangst, inclusief pauze en nazit
• naamsvermelding op dankpagina in programmaboek
• vermelding van naam op de website

NEEM CONTACT OP

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Wij gaan graag met u in 
gesprek over uw wensen en de mogelijkheden om samen van de Opera 3-daagse 2020 
een fantastisch evenement te maken!

philharmonie zuidnederland
Martijn Versteeg - 088 1660718 - martijn.versteeg@philharmoniezuidnederland.nl
Maud Douwes - 06 12401230 - maud.douwes@philharmoniezuidnederland.nl

Theater aan de Parade
Renée Tromp - 073 6809900 - r.tromp@theateraandeparade.nl

Gemeente ’s-Hertogenbosch
Paul du Crocq - 06 52584146 - p.ducrocq@s-hertogenbosch.nl



Opera 3-daagse ‘s-Hertogenbosch is een initiatief van  in samenwerking met

www.opera3daagse.nl


