De kans voor jouw club/vereniging om de kas eens goed
te spekken, tot wel € 500,-!

Waarom meedoen?
Nieuwe materialen, kleding, activiteiten enz.
Allemaal items, waarbij een gegarandeerde financiële bijdrage voor
jouw club of vereniging meer dan welkom zijn, om te helpen bij het
realiseren van jullie doel.

Hoe doe je mee?
Door met jouw club of vereniging een
dag mee te helpen aan de Soneo
Dance Challenge.

De Soneo Dance
Challenge…
…is al 15 jaar de ultieme combinatie van danswedstrijd en theater.
Een dag waar zowel deelnemers als bezoekers iedere keer weer naar
uitkijken.
Voor dansers, een unieke ervaring, centraal in de spotlights, op een
fantastisch podium.
Voor bezoekers, een complete dynamische beleving van dans èn
muziek, vol vaart, in sfeervolle theaters.
Jouw inzet, - het meehelpen aan de Soneo Dance Challenge-, geeft
positieve energie.
Niet alleen voor jezelf maar ook voor alle deelnemers/bezoekers èn
natuurlijk: jouw eigen club of vereniging!

Wat ga je doen?
Jouw club of vereniging stelt een team samen van maximaal 15
personen.
Een leuke groep energieke mensen met een positieve vibe.

Samen met Soneo vormen jullie 1 team en zijn we zowel voor als
achter de schermen actief.
Koffie, thee, fris, ontbijt, lunch, diner, tussendoortjes zijn de hele dag
volop aanwezig om jou aangenaam te ondersteunen.

Hoe meld je je aan?
Meld je aan door een mailtje te sturen naar info@soneo.nl met de volgende
informatie:
• Naam club/vereniging
• Voor-/achternaam contactpersoon
• Tel. vast/mobiel
• Aantal personen in jouw team
• Geef aan welke Soneo Dance
Challenge*

Na aanmelding:
• Soneo neemt contact op
• Er volgt een afspraak
• Hieruit volgt een indeling en (roulatie) schema
• Voor het evenement komt er een contact-moment met jouw hele team.

Kalender 2023:
Zondag 12 februari - Theater De Meenthe Steenwijk
Zondag 12 maart - Theater Het Speelhuis Helmond
Maandag 10 april - De Nieuwe Kolk Assen
Zondag 14 mei - Theater Midden Nederland
Zaterdag 10 juni - Theater De Meenthe Steenwijk
Zaterdag 11 juni - Theater De Meenthe Steenwijk

