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Wat 
maakt de 

Drom 
nou zo 

bijzonder?
De              Drommedaris, gebouwd in 1540 als stadspoort 

en verdedigingstoren, is een unieke locatie aan de haven van 
Enkhuizen. De Drom telt drie zalen op verschillende verdiepingen: 

Drombar Powered by Incotec met een uniek meloengewelf op de begane 
grond, de Enza Zaden Zaal met prachtige raam partijen en balkon op de 

eerste en tweede verdieping en het  intieme Syngenta Theater op de derde 
verdieping. Elke  verdieping heeft zijn eigen bijzondere uitstraling en is 

inzetbaar voor een breed scala aan activiteiten.>>>

De Drommedaris is eigendom van de 
Gemeente Enkhuizen. Het gebruik is 
in handen van ‘Stichting de Drom’. 
Onder leiding van een klein team van 
enthousiaste medewerkers, 6 on-
bezoldigde bestuursleden en ruim 60 
vrijwilligers worden voorstellingen, 
bijeenkomsten, evenementen en 
rondleidingen georganiseerd. Zij 
maken het mogelijk dat de Drom bij-
na iedere dag van het jaar geopend is. 
De Drom trekt jaarlijks bijna 25.000 
bezoekers die genieten van ruim 750 
voorstellingen en events.

In de Drommedaris gaan eeuwenoude details 
uitstekend samen met strakke vormgeving, 
hedendaags comfort en moderne techniek. 
De zalen zijn goed te bereiken via het nieuwe 
trappenhuis en de lift in de Rabotoren evenals 
via de oude houten wenteltrap.

VAN WIE IS 
DE DROM?



9 x
DROM

De Drom biedt een levendig podium op alle facetten van cultureel 
gebied in Enkhuizen en omstreken dat verbindt, inspireert en 
beweegt. Als gebouw is de Drom een herkennings-
punt dat tot ver buiten de stadsmuren bekendheid 
heeft. De combinatie van het bijzondere gebouw 
met uiteenlopende activiteiten maakt de Drommedaris tot een 
unieke plek. Een greep uit deze activiteiten..

>>>

Wekelijks vinden theater-, cabaret- en
muziekvoorstellingen plaats in de twee grote 
sfeervolle theaterzalen.

Op de begane grond is de prachtige foyer die 
ook geschikt is voor kleine optredens.

Cinema Enkhuizen huurt de theater/filmzaal 
en biedt daarmee een frequent en actueel 
filmaanbod.

Scholen gebruiken de Drom ter stimulering 
van kunst-, cultuur- en muziekeducatie.

Verenigingen, maatschappelijke instellingen en 
cultuuraanbieders hebben er hun thuis.

Bedrijven organiseren er hun vergaderingen, 
congressen, seminars en bedrijfsfeesten.

De Drom is een evenementenlocatie waar 
bruiloften en partijen plaatsvinden.

De Drommedaris is een officiële trouwlocatie.

Bezoekers ontdekken het gebouw tijdens de 
vele georganiseerde rondleidingen.
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ZAAL
SPONSOR

1e recht op zaalnaam

3x zaalgebruik 
exclusief consumptie

1x sponsoravond met thema, 
cabaret of film

voorrang bij voorstellingen

advertentieruimte 
narrowcasting trappenhuis 
Rabo-toren

vermelding bedrijfsnaam 
op diverse communicatieuitingen

10 vrijkaarten

VANAF 7.500,-

.......

HOOFD
SPONSOR

VANAF 5.000,-

2x zaalgebruik 
exclusief consumptie

1x sponsoravond met thema, 
cabaret of film

voorrang bij voorstellingen

advertentieruimte 
narrowcasting 

trappenhuis Rabo-toren

vermelding bedrijfsnaam 
op diverse 

communicatieuitingen

10 vrijkaarten

.......

SUB
SPONSOR

VANAF 2.500,-

1x zaalgebruik 
exclusief consumptie

1x sponsoravond met thema, 
cabaret of film

voorrang bij voorstellingen

advertentieruimte narrowcasting 
trappenhuis Rabo-toren

vermelding bedrijfsnaam op 
diverse communicatie-uitingen

10 vrijkaarten

......

KLEINE
SPONSOR

1x zaalgebruik 
exclusief consumptie

1x sponsoravond met thema, 
cabaret of film

voorrang bij voorstellingen

advertentieruimte narrowcasting 
trappenhuis Rabo-toren

vermelding bedrijfsnaam op 
diverse communicatie-uitingen

4 vrijkaarten

.......

DOEL
SPONSOR

VANAF 1.000,-

1 x sponsoravond met thema, 
cabaret of film

advertentieruimte narrowcasting 
trappenhuis Rabo-toren

vermelding bedrijfsnaam op diverse 
communicatie-uitingen

vrijkaarten

voorrang bij voorstellingen

Het sponsorpakket is afhankelijk van de 
tegenprestatie en wensen van de sponsor. 
Tot de mogelijkheden behoren:

.....

VANAF  *,-



DROMSPONSOREN

ZAALSPONSORS 
Enza Zaden BV, Syngenta BV, Incotec BV, Rabobank -Westfriesland. 

HOOFDSPONSORS
Pop Vriend Seeds BV

PROGRAMMA SPONSORS
WFO Netwerk Notarissen, RIS Rubber BV,  Remondis Nederland BV,  MABO-lifting Nederland, 

Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Southfields BV, CMK Makelaars, Pipelife Nederland BV,  White Whale Yachtbrokers, 
Norkem BV, 2MV Composites BV, P. Vriend Sloopwerken BV, VMG Yachtbuilders BV, 

B.O.P. Beveiliging, Breg Ontwerp en Advies, Rapsody Yachts BV,  
Compagnieshaven Enkhuizen BV, Femix Seeds, Vishandel Klooster BV

DOELSPONSORS 
Up-Going , Expertiseburo R.C. Schuijt BV, Salco BV, Seed Control  Enkhuizen BV, Enkhuizer Aannemings Bedrijf EAB BV,  

De Hout Expert BV, Elektro Enkhuizen BV, Decokay Bloemendaal, Brovo Scheepsbouw,  Mark Fuller Architects, 
Marloes Wensveen, Hout & Meubeldesign, De Eekhoorn BV, Slijterij de Dijk, Sign Company, 

BijWoestenburg, Stitching Factory, Studio Carrousel.

SUBSIDIES 
Gemeente Enkhuizen


