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GESCHIEDENIS
Een groep vrienden zag het helemaal voor zich,
een festival waar iedereen gratis naar toe kon, een
festival waar muziek en cultuur centraal stonden.
Het Prins Bernhardplantsoen was de enige plek
waar zo’n festival volgens hen het beste tot zijn
recht zou komen. De eerste editie van het BAM!
Festival vond plaats in mei 2008 , en wie had gedacht dat komend jaar al weer de dertiende editie
plaats vindt?! Wij kijken er nu al weer naar uit!

EEN HENGELO’S FESTIVAL MET REGIONALE UITSTRALING.
Een Hengelo’s festival met regionale uitstraling. Vijftienduizend mensen kwamen afgelopen
jaar naar het BAM! Festival. Jong en oud. Muziekliefhebbers, festivalliefhebbers en families op
zoek naar een leuke dag. En die kregen ze!
Sinds het eerste BAM! jaar zijn de bezoekersaantallen alleen maar toegenomen. Waar in het
begin tweeduizend bezoekers het festival bezochten, is dit aantal inmiddels uitgegroeid tot
ruim vijftienduizend bezoekers in 2019! De sterk toenemende bezoekersaantallen laten dus
duidelijk zien dat het festival de succesformule voor de bezoekersaantallen heeft gevonden.
Als we in deze stijgende lijn door gaan passen we straks zelfs niet eens meer in het prachtige
en sfeervolle park! Maar stilzitten? Dat is niets voor ons en daarom gaan wij dit jaar de strijd
met onszelf aan. Dit keer is niet het doel meer bezoekers, maar een nóg beter, mooier, leuker
en sfeervoller BAM! festival dan vorig jaar.
BAM! is niet alleen een muziekfestival. Ook (kinder- en straat) theater en kunst vinden wij
belangrijk. Elk jaar krijgen (lokale) kunstenaars de kans om hun nieuwste expositie tentoon te
stellen. Ook eten en drinken op BAM! gaan met de tijd mee. Naast het ‘standaard’ festivaleten
als een patatje, kan men bij verschillende foodtrucks eten proeven uit diverse keukens.
Waar er in het eerste jaar nog één podium was, zijn er door de jaren heen vier bijgekomen.
Vele lovende woorden zijn de afgelopen jaren over ons festival gesproken. “BAM! Festival is
definitief volwassen geworden”, aldus VPRO’s 3voor12 en volgens Tubantia is het BAM! Festival
“Een ijzersterk concept met een onbeperkte houdbaarheid”. Bezoekers spreken over een
Hengeloos festival met een regionale uitstraling. Wij willen graag nog jaren doorgaan met het
organiseren van dit laagdrempelige festival.
Niet voor niets is BAM! in 2017 uitgeroepen tot ‘Beste festival van Overijssel’ en wonnen wij
de publieksprijs van Hengeloos Peil. Iets waar wij ontzettend trots op zijn!

Maar het BAM! Festival is nergens, zonder vrijwilligers én sponsoren! Door
langdurige samenwerkingen met (maatschappelijke) partners en sponsoren
aan te gaan, zorgen jullie ervoor dat wij elk jaar weer een gratis festival
kunnen organiseren!
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Patrick Slagers
Sponsoring BAM! Festival

06 - 5496 3534
patrick@bamfestival.nl

BAM! HOOFDVELD
2 PODIA

Het hoofdveld is waar het allemaal gebeurd, daar waar
de meeste mensen samenkomen en de hoofdacts
geboekt worden. De podia staan tegenover elkaar
en er wordt back-to-back geprogrammeerd. Dat wil
zeggen, zodra de act op het ene podium is afgelopen de
bezoekers zich omdraaien om op het andere podium
naar de volgende act te kijken. Tijdens deze wisseling
zal de naam van het podium meerdere malen genoemd
worden.

Wat krijg je als sponsor?
• Naamgever van het podium d.m.v. wingbanners verticaal aan beide zijkanten van het podium
• Logovermelding op alle B1-posters, website, programmaboekje en LED scherm
• Naamsvermelding op social media
• Backstage rondleiding
• Uitnodiging voor de VrijMiBAM! de vrijdag voorafgaand het festival
• 40 consumptiemunten
• Geheel verzorgde lunch of diner incl. drank

Prijs op aanvraag
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BAM! OVERIGE PODIA

Entreestage, Eetplein, Theater podium,
de Speeltuin, de Bernhard.
“Dat BAM! niet alléén muziek is, bewijst de kant aan de rozentuin
van het terrein! (kinder- en straat)theater, kunst, cabaret en kindervermaak, je vindt het allemaal aan de ‘rechterkant’. Zoals de entree
elk jaar wordt verzorgd door de studenten Media & Vormgeving van
het ROC Twente, zo is de entreestage het podium voor jong, regionaal
talent. Wij vinden het belangrijk dat zij een plek krijgen om hun
muzikaal talent en podium skills te ontwikkelen. Daarom creëren wij
op onze entreestage plekken voor onder anderen de leerlingen van
PopScool en jeugdorkesten.
Het eetplein is dé plek om je te laten verrassen op culinair gebied. In
2017 heeft het theatergedeelte een complete metamorfose gekregen.
Met een echt podium heeft het de uitstraling gekregen waar wij
naar zochten. Uiteraard zijn de jongsten van harte welkom op
BAM!, de Speeltuin is een mooie gelegenheid om de kinderen onder
professionele toezicht te laten spelen. Misschien wel het mooiste
stukje van BAM! de Bernhard, waar de variatie aan acts het hoogst is,
van een kinderprogramma in de middag tot een dance als afsluiter.

Wat krijg je als sponsor?
• Naamgever van het podium/area, 1 hekwerkbanner op kosten van BAM!
• Logovermelding op alle A3-posters, website programma boekje en LED scherm
• Naamsvermelding op alle social media
• Uitnodiging voor de VrijMiBAM! de vrijdag voorafgaand het festival
• Backstage rondleiding
• 25 consumptiemunten
• Geheel verzorgde lunch of diner incl. drank

Prijs vanaf € 750,- (excl. BTW)
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BAM! OVERIGE SPONSORING

Munten, T-shirts, LED-advertentie,
Hekwerkbanner
Naast alle podia en area’s kun je er ook voor kiezen om muntsponsor
te worden. Ruim 60.000 munten zullen er voor het festival worden
gedrukt. Of is jullie logo op één van de 250 vrijwilligers t-shirts
te vinden? Voor- of achterkant of beide? Alle mogelijkheden zijn
bespreekbaar. Vorig jaar zijn we gestart met de LED wall promotie
en daar zijn zo veel reacties op gekomen dat we opnieuw LED wall
promotie aanbieden. Jouw logo of naamsvermelding komt meerdere
keren per uur op een 2x4 meter groot LED scherm op een prominente
plaats. Iedere bezoeker ziet het gegarandeerd!

Wat krijg je als sponsor?
• Logo- of naamsvermelding op de consumptiemunten, vrijwilligers t-shirts
en LED scherm advertentie.
• Gezamenlijke naamsvermelding op alle social media
• Uitnodiging voor de VrijMiBAM! de vrijdag voorafgaand het festival

Prijs vanaf € 200,- (excl. BTW)
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BAM! AFTERMOVIE 2019

15.000 bezoekers
5 podia
Gratis toegankelijk
Bezoekers uit regio
Hengelo (+15 km)
Gemiddelde
leeftijd van 34 jaar
Meer dan 250
vrijwilligers

Naast stijgende bezoekersaantallen stijgt ook het aantal social mediavolgers.
Inmiddels heeft BAM! festival een groot bereik gecreëerd, en telt BAM! 5.800
Facebookvolgers, 1.300 Twittervolgers en meer dan 1300 Instagram volgers.
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SPONSOREN BAM! FESTIVAL
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Altijd al nieuwsgierig naar wat een
partnership tussen jouw bedrijf of merk en
ons festival kan opleveren? Heb je serieuze
interesse in een samenwerking maar ben je
nog nooit op ons festival geweest?
Wij heten je van harte welkom om een
kijkje te nemen en te bespreken wat we
voor elkaar kunnen betekenen.
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CONTACT
Patrick Slagers
Sponsoring BAM! Festival

Ontwerp door: Studio Uitslag

06 - 5496 3534
patrick@bamfestival.nl

