Geacht bestuur van geadresseerde organisatie,
In het kader van het jaarlijkse Babelfestival van het Ostadetheater wordt zaterdag 20
maart 2004 van 12:00 - 17:00 uur in de Van Ostadestraat de Diversmarkt
georganiseerd. De Diversmarkt is een evenement waarvoor verenigingen en
stichtingen uit Amsterdam uitgenodigd worden zichzelf aan een breed publiek te
presenteren.
Ook uw organisatie willen wij graag voor deze gratis presentatie uitnodigen.
Omdat veel organisaties extra publiciteit kunnen gebruiken, willen wij de (lokale)
media met korte items interesseren om in de weken voorafgaand aan 20 maart
aandacht aan de deelnemende organisaties te schenken. Op de dag zelf is het
mogelijk uw activiteit als onderdeel op te nemen in het gevarieerde programma in
het Ostadetheater en omliggende lokaties.
In overleg met iedere deelnemende organisatie wordt gezocht naar beschikbare
faciliteiten; een zaal waar een koor of orkest muziek ten gehore kan brengen, een
mogelijkheid videobeelden te projecteren, een spreekgestoelte met microfoon, enz.
De bedoeling is dat alle organisaties zich op geheel eigen wijze presenteren.
Wanneer uw organisatie alleen informatie materiaal wil verspreiden; Ook u bent van
harte uitgenodigd.
Iedere deelnemende vereniging of stichting krijgt een hoeveelheid
uitnodigingskaarten die aan het eigen adressenbestand gestuurd kunnen worden. In
totaal worden er 10 000 kaarten gedrukt. Op de dag van het evenement, zaterdag
20 maart, zal er op de Albert Cuypmarkt geflyerd worden, en vanaf januari zal er een
website op internet actief zijn; www.diversmarkt.nl
Dit evenement wil het bijzondere karakter van iedere organisatie onderstrepen en is
een leuke gelegenheid bekendheid aan uw organisatie te geven.
Kan uw vereniging of stichting naamsbekendheid, nieuwe leden of donateurs
gebruiken ?
Dit is een unieke kans om uw organisatie te presenteren!
Vriendelijke groeten namens het Ostadetheater,
Ines den Rooijen
020 693 08 39
020 681 22 02
06 30 11 60 83
Reageer bij voorkeur per email:
info@diversmarkt.nl
of stuur onderstaand strookje op naar:
_______________________________________________
Ostadetheater t.a.v. Diversmarkt
Van Ostadestraat 233 d
1073 TN Amsterdam
VERENIGING OF STICHTING
CONTACTPERSOON / BESTUUR
ADRES
TELEFOON
EMAIL ADRES
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