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Wat fijn dat je een gift of structurele bijdrage overweegt! Weet je nog niet hoe je 
wilt en kunt bijdragen? Geen nood daarom hebben wij alle opties op een rij 
gezet. 

Sponsorpakket op maat 
Het Midzomergracht festival biedt aan het bedrijfsleven vele mogelijkheden om 
de brede LHBTI+ -doelgroep te bereiken. 
Er zijn allerlei manieren van sponsoring mogelijk, van advertenties in ons 
magazine tot het adopteren van programma-onderdelen. Wij kunnen in 
samenwerking met jou een sponsor- of promotiepakket op maat samenstellen. 
Jouw bijdrage wordt voor 100% besteed aan het festival. 

Wij maken graag een afspraak om samen te bespreken welke sponsormogelijkheid 
het best past bij jouw bedrijf of instelling. Uiteraard met een kopje koffie. 

Samen maken we het Midzomergracht festival nog mooier. 

Belastingvoordeel 
Zowel eenmalige als structurele giften aan het Midzomergracht festival komen 
voor particulieren en bedrijven in aanmerking voor belastingvoordeel. Dat komt 
doordat het Midzomergrachtfestival een ANBI-status heeft. ANBI staat voor 
Algemeen Nut Beogende Instelling. In goed Nederlands: het is een goed doel.

Inleiding
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Je kent ons waarschijnlijk al, maar we stellen ons graag nog een keer voor. 

Wij zijn het Midzomergracht festival. 

Van het Eindfeest Roze Lente in 1997 naar een 10-daags festival met honderd activiteiten. 
Het Midzomergracht Festival is volop in beweging. 

10 dagen feest voor meer acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit en meer 
zichtbaarheid van de Utrechtse LHBTI+-gemeenschap bij een zo groot mogelijk publiek. 

Het Midzomergracht festival is een feest waar je elkaar ontmoet en waar vooroordelen 
worden weggenomen.  

Wij noemen dit het MZG ABC. Ofwel, Acceptatie door Bewustwording door Contact.      
Met aandacht voor sport, educatie, cultuur & pride.  
Voor iedereen. Ongeacht leeftijd, gender en seksuele voorkeur. 

Het Midzomergracht festival 2018 belooft weer een mooie editie te worden. 

Doe jij mee?

Hallo

Het Midzomergracht festival 
Celebrating diversity since 1997
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Midzomergracht festival viert van 15 t/m 24 juni 2018 voor de 22ste keer seksuele 
diversiteit en genderdiversiteit samen met de inwoners van Utrecht en bezoekers uit 
binnen- en buitenland. 

Wat kan je verwachten? 

De roze en aanverwante organisaties van Utrecht organiseren in samenwerking met de 
vrijwilligers van het festival de activiteiten van het Midzomergracht festival rondom de 
pijlers Sport, Educatie, Cultuur & Pride. 

Tien dagen lang kan je meedoen aan of kijken naar allerlei activiteiten op het gebied 
van cultuur, sport, bijzondere exposities en allerlei feesten. Door de fantastische, typisch 
Utrechtse sfeer is het aantrekkelijk voor een breed publiek. 
Ook dit jaar bestaat het festival uit drie delen: 

• Het openingsweekend in het Midzomergracht Village bij de Stadsschouwburg Utrecht 
aan het Lucasbolwerk van 15 t/m 17 juni. 

• Het doordeweekse programma op diverse locaties in de stad 
• Het slotweekend, met het traditionele PANN-feest PANNDORA op zaterdagavond 

#mzg al meer dan 20 jaar een toonaangevend festival in Utrecht 

Achtergrond
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Het Midzomergracht festival biedt aan het bedrijfsleven vele mogelijkheden om de 
brede LHBTI+ -doelgroep te bereiken. Maar er is meer want het Midzomergracht festival 
heeft de ambitie om uit te groeien naar een groot festival met een bredere scope want 
het festival is voor iedereen. Ongeacht leeftijd, gender en seksuele voorkeur. 

• Meer dan 35.000 bezoekers  
• Meer dan 70 evenementen zoals de Utrecht Canal Pride, het traditionele 

openingsfeest en vele nieuwe spannende evenementen 
• Onze social media kanalen hebben gezamenlijk meer dan 7.500 volgers en een 

bereik van 250.000 personen. 
• Onze eigen database bestaat uit 3500 unieke adressen zowel consument als 

zakelijk 
• Ons Magazine met een fysieke oplage van 10.000 exemplaren en een digitale 

verspreiding van nog eens 10.000  
• Het Midzomergracht festival werkt het hele jaar met een vast team van ruim 40 

vrijwilligers en tijdens het festival met meer dan 150 vrijwilligers. Wij zijn een 
100% vrijwilligersorganisatie 

Ambitie 2018 
• Nieuwe marketingstrategie met een focus op digital (social media, e-mailmarketing, 

video) en een extra focus op jongeren #endatineentaaldiezebegrijpen 
• Vergroten naamsbekendheid van het festival door de inzet van bekende 

Nederlanders en bekende iconen uit de LGBTI+ community. 
• Vernieuwde website met daarop het programma en e-ticketing mogelijkheden voor 

de betaalde onderdelen van het programma 
• Het jaarthema van 2018 is ‘Roze Ouderen’, dit thema krijgt in de aanloop en tijdens 

het festival speciale aandacht. 

Alle innovaties komen tot stand dankzij de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers en 
vrijwillige leveranciers.

Facts & figures
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Doe jij mee als sponsor? 

Naast de inzet en het enthousiasme van de vele vrijwilligers wordt het Midzomergracht 
festival mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van de gemeente Utrecht, 
diverse bedrijven en fondsen. Ook in 2018 zijn sponsoren & vrienden weer onmisbaar 
voor een succesvolle editie. Bijdragen zijn mogelijk in verschillende vormen: 

Hoofdsponsor 
Naast de gemeente Utrecht is er ruimte voor één hoofdsponsor in 2018. 
Dit hoofdsponsorschap omvat: 
• Naam & logo vermeldingen op alle uitingen van het Midzomergracht festival (digital 

en print). 
• Aankleding van het Festival terrein, zoals vlaggen en poster. 
Wij maken graag een afspraak om samen te bespreken wat een hoofdsponsor voor jou 
kan inhouden. 

Eervolle naam / logo vermelding 
Er zijn veel mogelijkheden om jouw bedrijf of instelling aandacht te geven. Met een 
eervolle naam- / logo-vermelding kom je in ons magazine en op onze website te staan. 
De bijdrage hiervoor bedraagt €250,- / € 500,-. 

Sponsoropties
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Doe jij mee als sponsor? 

Adopteer aan activiteit 
Met meer dan 70 evenementen is er vast een evenement dat je speciaal wilt 
sponsoren. 
Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage aan het openingsconcert in de Stadsschouwburg 
Utrecht. 

Midzomergracht Village sponsor 
2018 is een bijzonder jaar want wij hebben een unieke samenwerking met de 
Stadsschouwburg Utrecht. Het festival heeft nu tijdens het openingsweekend van 15 t/m 
17 juni een heel eigen terrein met tenten, foodtrucks en nog veel meer in het 
Zocherpark bij de Stadsschouwburg Utrecht. Ook hebben we meerdere ruimtes van de 
schouwburg zoals de Blauwe Zaal tot onze beschikking. Dit biedt meerdere 
sponsormogelijkheden zoals het naamgeven van een tent of podium, een eigen 
evenementenlocatie voor jouw als sponsor of voor je medewerkers. We kijken graag met 
je naar je specifieke wensen.  

Sponsoring in natura door lokale ondernemers 
Wil je als lokale ondernemer het festival helpen of draag je het festival een warm hart 
toe? Dan is het ook mogelijk te sponsoren in natura door goederen of diensten. Een 
diner of lunch door een restaurant, kamers door een hotel of boeken door een 
boekhandel, er is van alles mogelijk.  Hiermee ben je voor ons een echte held die ook 
beloond wordt door een eervolle vermelding op onze website. 

En niet te vergeten: 

Jouw bijdrage wordt voor 100% besteed aan het festival. 

Sponsoropties

8



Na jaren van trouwe dienst nemen we afscheid van ons welbekende programmaboekje 
omdat we merken dat onze bezoekers het programma vooral online bekijken. In de 
plaats daarvan presenteren wij met trots ons nieuwe Magazine vol met verhalen, 
achtergrondartikelen, interviews, tips & inspiratie.  

Wij zijn volop bezig met bekende en minder bekende Nederlanders om een 
onvergetelijk magazine te produceren. En daar kunt u als sponsor optimaal van 
profiteren. 

• Formaat: A4 / tot 50 pagina’s 
• Fysieke oplage: 10.000 stuks verspreid naar bedrijven en vele (roze) instellingen in 

Utrecht en heel Nederland. 
• Digitale verspreiding: 10.000 stuks verspreidt via onze website, social kanalen en 

partners van Midzomergracht festival. 

Magazine Tarief Toelichting

Redactioneel artikel  2.000 3 Pagina's waarvan 1 full photo

Editorial artikel  2.000 3 Pagina's waarvan 1 full photo

Advertentie - Double spread 2.000

Advertentie - Hele pagina  1.000  

Advertentie - Halve pagina  600  

Advertentie - Special  op aanvraag bv: uitklap pagina 1

Er bestaat de mogelijkheid om editorials aan te leveren, maar ook om door één van onze redacteurs te laten schrijven. Onze huisfotograaf Martijn 
Gijsbertsen zal de fotografie verzorgen. 

Heb je interesse om met jouw bedrijf in ons magazine te komen en te profiteren van een 
maximale exposure? Neem dan snel contact met ons op want de ruimte is beperkt.

Magazine
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Meer dan 20 jaar een toonaangevend festival in Utrecht 

Het Midzomergracht festival is sinds 2013 geen ‘homocultureel festival’ meer. Utrecht en 
de wijde omgeving zijn namelijk kleurrijker en diverser dan wat je op basis van de 
term ‘homo’ zou kunnen denken. We vieren het festival daarom met ons motto: 
All generations #celebrate diversity together 

In 1997 begon het Midzomergracht festival als tweedaags evenement om Utrecht te 
laten kennismaken met de vele mooie kanten van de homocultuur. Meteen bleek dat 
Midzomergracht ook aansloeg buiten de stad Utrecht. Duizenden mensen kwamen uit 
het hele land naar de Oudegracht, waar het spektakel op en rond de middeleeuwse 
werven plaatsvond. Reden genoeg om Midzomergracht in de jaren daarna een landelijke 
opzet te geven. Utrecht zette zich daarmee stevig op de Nederlandse ‘regenboogkaart’. 

Vanaf 1999 werd Midzomergracht een cultureel festival dat een week duurde. Dat jaar 
startte het festival met een Mega Pann-feest en een internationaal volleybaltoernooi. 
Het werd afgesloten met een klassiek openluchtconcert en het traditionele 
Midzomergracht Spektakel. Tussendoor waren er een literaire avond, een filmfestijn, een 
MasterClass en een congres, een open podium, een historische roze stadswandeling en 
verscheidene sportwedstrijden. In de jaren die volgden, werd het programma van het 
festival steeds verder uitgebreid. 

Op 5 mei 2002 ontving Stichting De Overkant, de vrijwilligersorganisatie achter het 
Midzomergracht festival, de Tolerantieprijs van de stad Utrecht – een serieuze mijlpaal 
en een erkenning voor het vergroten van tolerantie tegenover homoseksuele mannen en 
vrouwen. De Tolerantieprijs werd uitgereikt door de toenmalige burgemeester van 
Utrecht, mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf.

Historie
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Op 17 juni 2017 voegde de samenwerkende Stichting Utrecht Canal Pride een nieuw 
hoofdstuk toe aan het festival. Tijdens het tiendaagse Midzomergracht festival 
organiseerden zij een bijzonder succesvolle eerste botenparade door de Utrechtse 
grachten. Het evenement trok meer dan 25.000 bezoekers. Burgemeester Jan van 
Zanen: “een nieuwe traditie is geboren”. 

In 2018 is het Midzomergracht festival niet meer weg te denken uit Utrecht. Vrijwilligers 
organiseren en faciliteren nog altijd tien dagen vol exposities, workshops, theater, 
lezingen, literaire bijeenkomsten, debat, feest, film, sport, muziek en veel meer. Dat 
alles, hand in hand met de regenboog-organisaties en aangemoedigd door Utrechters 
en Utrechtenaren. 

Historie

In 2005 stelde Stichting De Overkant een visiedocument op: ‘Diversiteit als drijfveer’. 
Een hoogtepunt van de week, het gratis toegankelijke spektakelfeest in de open lucht, 
vond plaats rondom een brug over de Oudegracht. In 2008 is een uitstapje gemaakt 
naar het ook sfeervolle plein bij de Jacobikerk, maar daarna werd de traditie van samen 
feesten op de gracht weer in ere hersteld. 

In 2016 sloegen het jubilerende Midzomergracht festival en COC Midden-Nederland de 
handen ineen voor een eerste Utrechtse Walk of Love. Samen vierden we niet alleen de 
20e editie van het festival, maar ook de seksuele diversiteit en genderdiversiteit, door 
met de grootste regenboogvlag van Nederland door de stad te lopen.
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Doe jij mee als sponsor? 
Wij maken graag een afspraak om samen te bespreken welke sponsormogelijkheid               
het best past bij jouw bedrijf. Uiteraard met een kopje koffie. 
En vergeet niet: “Jouw bijdrage wordt voor 100% besteed aan het festival.” 

Samen maken we het Midzomergracht festival nog mooier. 

Voor vragen of het maken van een afspraak kan je contact opnemen met: 

Arjan Deuss 
Penningmeester / Sponsoring 
arjan@midzomergracht.nl 

Leon Bex 
Voorzitter  
leon@midzomergracht.nl 

Roy Nikkelen 
Marketing & communicatie 
roy@midzomergracht.nl 

Jos Opsteen 
Marketing & communicatie 
jos@midzomergracht.nl 

Trouwens, volgend jaar wordt het Midzomergracht festival gevierd van 21 t/m 30 juni 2019. 

Contact

Stichting De Overkant 
Postbus 35 
3500 AA Utrecht 

Bankrekeningnummer:  
NL23 RABO 0319 0044 14 

KvK:  
41265742 
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All generations #celebrate diversity together

Stichting de Overkant © 2018 
Onder voorbehoud van drukfouten en programma wijzigingen.
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