BAKKEHUSET
SPONSORKLUBBEN ”SCENEN”
Målsætning:

Sponsorklubben ”Scenen” skal sikre, at der i Bakkehuset fortsat kan gives et stort og varieret
kulturtilbud, så huset kan bevare sin profil som et kendt og afholdt spillested med høj kvalitet.

Vilkår
Der tegnes sponsoraftale for 3 år ad gangen
Betalingen for 3 år er enten et engangsbeløb på 10.000 kr. eller 4.000 kr. årligt, excl. moms. Tidligere
sponsorer, som ikke behøver nyt firmaskilt, kan pga. de økonomisk usikre tider pt. lave aftaler for 1 år ad
gangen.
Der ophænges i Bakkehusets café et stålskilt (14x28 cm) med firmaets logo påtrykt i sort
Bakkehuset forpligtiger sig til at bruge sponsorernes logo i husets markedsføring, hvilket primært sker på
husets programfly’er, som udkommer primo december og primo august måned
Sponsorerne kan frit benytte SCENEN’s logo i egen markedsføring
Sponsorerne tilbydes så ofte som muligt to eller flere fribilletter til Bakkehusets koncerter
Mindst 2 gange årligt udsendes et nyhedsbrev
Til de fleste af de koncerter, sponsorerne inviteres til, udleveres et drikkekort v. indgangen til en gratis
drink i baren.
Sponsorerne kan leje Bakkehuset til egne arrangementer.
Sponsorskiltene vil kunne ses af 10.000 – 12.000 mennesker, som er det gennemsnitlige årlige besøgstal i Bakkehuset.
BAKKEHUSET er støttet af Ikast-Brande Kommune og er kommunens kulturelle mødested. Huset er oprindeligt
kommunens gamle bibliotek, men blev i 1995 renoveret, så det i dag rummer en koncertsal med plads til ca. 160
mennesker samt en nytilbygget glascafé. Desuden er der i forbindelse med opførelse af Ikast Kommunes aktivitetshus
adgang til nyt anretterkøkken, en stor lys foyér samt kunstnerrum med toilet og bad.
BAKKEHUSETS primære mål er at give publikum kulturelle oplevelser. Mange kendte kunstnere har i årenes løb stået
på Bakkehusets scene og nogle endda flere gange, bl.a. Michael Falch, Allan Olsen, Søs Fenger, Poul Dissing, Lis
Sørensen m.fl.
Vi arrangerer ca. 30 offentlige arrangementer, hovedsagelig koncerter, om året. Arrangementerne offentliggøres via en
programfly’er, avisannoncer, radiospots, den elektroniske kalender Kultur Spot/KultuNaut samt via vores hjemmeside
www.bakkehus.dk.
Vi laver primært egne arrangementer, men også enkelte arrangementer i samarbejde med andre arrangører.
Bakkehuset er medlem af Kultursamarbejdet i tidl. Ringkøbing Amt samt ”KND – Teater- og musikhuse i Danmark”.
Udover koncerter/foredrag udlejes huset til fortrinsvis foreninger, sponsorer, kommuner samt uddannelsesinstitutioner.
Huset må dog ikke udlejes til private, men sponsorer må bruge huset til egne arrangementer.
Den daglige drift forestås af en koordinator/leder, som er ansat af Brugergruppen. Brugergruppen består p.t. af 7
personer, som har det endelige ansvar for husets virke (programlægning, økonomi m.m.). Desuden er der sekretærhjælp
til regnskabsføring samt pedelhjælp til praktiske opgaver.
Brugergruppen:

Steen Hebsgaard, formand
Erik Hansen, Ikast Gymnasium
Stephan Olesen, Ikast Musikliv
Simon Lindegaard, Ikast-Brande Musikskole
Birgitte Haugaard Hansen – kunstværkstedet ”Morgenfruen”
Bitten Olesen, koordinator Ikast Byliv
Knud Erik Christensen – husets pedel/repræsentant for de frivillige
Aage Christiansen, Ikast Gymnasium, konsulent for brugergruppen

Tilknyttet huset er støtteforeningen ”Bakkehusets Venner”, som p.t. har ca. 700 medlemmer, som dels støtter huset
økonomisk med et årligt kontingent, dels yder frivilligt arbejde i forbindelse med arrangementer. Til gengæld for det gives
der forskellige medlemsfordele.
Bente Busk - Leder
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