
Met gepaste trots presenteren wij u de sponsormap van een bijzonder en 
indrukwekkend project. In het kader van 77 jaar Vrijheid brengen Muziek-
vereniging Oranjevaan en Stichting Cultuur Fijnaart op 13, 14 en 15 mei 2022 
Oorlogswinter de musical. 

Muziekvereniging Oranjevaan draagt zorg voor de artistieke invulling van de 
musical. Stichting Cultuur Fijnaart is de producent en neemt de organisatie 
op zich. 

Muziekvereniging Oranjevaan uit Fijnaart staat bekend om haar grootse  
producties. In het voorjaar van 2009 werd met veel succes Sister Act De  
Musical op de planken gebracht voor 1300 enthousiaste bezoekers. Een jaar 
later stond het spektakelconcert Orange in Concert op het programma.  
In 2013 werd in samenwerking met Jeugd en Sportvereniging De Kieviten de 
eerste turnmusical van Nederland opgevoerd. Turn on the Music bracht ruim 
1000 bezoekers naar de sporthal. 
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Muziekvereniging Oranjevaan 
werd in maart 2016 de Nederlandse hitmusical Ciske de Rat volledig uitge-
voerd. Tijdens drie uitverkochte voorstellingen genoten maar liefst 2250 
mensen van het Amsterdamse straatschoffie. Het grootste compliment was 
dat veel bezoekers de amateurversie van Oranjevaan zeker zo mooi vonden 
als de professionele versie van ‘Joop van den Ende Theaterproducties’. 

Vier jaar later is het tijd voor een andere, indrukwekkende productie. In het 
jaar dat we 77 jaar vrijheid vieren wordt Oorlogswinter de musical gepre-
senteerd. Dit keer niet in een tot theaterzaal omgebouwde sporthal, maar in 
de openlucht. Op het evenemententerrein van Fijnaart zit het publiek ook 
bij slecht weer comfortabel en droog op een overdekte tribune. Het decor 
bestaat uit een nagebouwd dorp, inclusief dorpsplein met muziektent waarop 
het 50-koppig orkest van Oranjevaan plaatsneemt. De cast, kindercast en en-
semble tellen ook ongeveer 50 leden, zodat circa 100 medewerkers het speel-
veld vullen. Daarnaast zijn vele tientallen vrijwilligers achter de schermen in 
touw om van Oorlogswinter de musical een blijvende herinnering te maken. 

Professioneel licht en geluid zorgen voor een perfecte show. Maar ook voor 
en na de voorstelling en in de pauze is de entourage tot in de puntjes ver-
zorgd, zoals u inmiddels gewend bent. In samenwerking met De Fendertse 
Hoeve en De Graanbeurs wordt een sfeervol horecaplein ingericht. 

De komende tijd wordt Oorlogswinter de musical op tal van 
manieren onder de aandacht van de inwoners uit nabije en 
wijde regio gebracht. Hiervoor worden media, affiches, soci-
ale media en de speciale website www.oorlogswinterfijnaart.
nl ingezet. 

U als ondernemer kunt deze bijzondere productie van 
Muziekvereniging Oranjevaan en Stichting Cultuur Fijnaart 
ondersteunen en profijt halen uit de aandacht die het spek-
takelstuk gaat krijgen door u aan te melden als sponsor. Voor 
elke ondernemer hebben wij een op maat gesneden sponsor-
pakket waarover u verderop alles kunt lezen. 

Muziekvereniging Oranjevaan en Stichting Cultuur Fijnaart

Een keuze die je leven verandert
Oorlogswinter de musical is gebaseerd op 
het gelijknamige, bekroonde jeugdboek 
dat Jan Terlouw 50 jaar geleden schreef. 

Oorlogswinter speelt zich af in de winter van 
1944-1945. De musical vertelt het verhaal 
van Michiel van Beusekom. De 15-jarige  
burgemeesterszoon raakt in de laatste 
winter van de Tweede Wereldoorlog  
gaandeweg betrokken bij illegale activiteiten. 
Zijn buurjongen Dirk zit in het verzet. Hij 
vertelt Michiel dat hij samen met een paar 
andere verzetsstrijders een distributiekan-
toor gaat overvallen. Uit voorzorg overhan-
digt hij Michiel een brief. Mocht het misgaan 
dan moet hij de brief naar iemand anders uit 
het verzet brengen, naar Bertus. 
Dan gaat alles fout. Dirk wordt opgepakt, 

evenals Bertus. Er zit voor Michiel niets anders op dan de brief te lezen. De in-
houd zorgt ervoor dat ook Michiel betrokken raakt bij het verzet en van jongen 
snel verandert in een man. Hij krijgt te maken met levensbedreigende situaties 
en zelfs met de dood.

De musical Oorlogs-
winter is geproduceerd 
door het Nationaal 
Jeugd Musical Theater 
(NJMT), dat ook bekend 
is van Kruistocht in 
Spijkerbroek en Koning 
van Katoren. De muziek 
is van Klaas van Don-
kersgoed & Marieke 
van Diepen. Script en 
liedteksten zijn van de 
hand van Marc Veer-
kamp. Janke Dekker 
schreef aanvullende liedteksten. 
De musical ging op 1 oktober 2011 in première en werd op 20 mei 2012 voor 
het laatst door NJMT opgevoerd. Als eerste amateurvereniging bracht Z&V uit 
Opmeer Oorlogswinter op de planken op 4, 5 en 6 mei 2018. Oranjevaan is de 

eerste vereniging die de musical opvoert in de openlucht. 

De muziek is voor harmoniebezetting gearrangeerd door Michel 
Hectors, dirigent van Muziekvereniging Oranjevaan. Het script is 
eerst bewerkt door Peter Groenendijk en nogmaals door Jan Willem 
van 
Bodegom,  
regisseur 
van de 
produktie.  

naar het boek van Jan Terlouw

vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 mei
Kaarten en info: www.oorlogswinterfijnaart.nl

Script & liedteksten: Marc Veerkamp - muziek: Klaas van Donkersgoed & Marieke van Diepen
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100 muzikanten, zangers en acteurs
Aan Oorlogswinter de musical wordt meegewerkt door zo’n honderd 
muzikanten, zangers en acteurs. Zij zetten zich geheel belangeloos in 
voor deze productie. 

Het orkest
De muziek van Oorlogswinter de 
musical wordt gespeeld door het 
harmonie-orkest van Muziekvereni-
ging Oranjevaan. Speciaal voor deze 
productie is het orkest uitgebreid 
met een aantal gastmuzikanten, af-
komstig uit de regio West-Brabant. 
Naast blazers en slagwerkers, be-
staat het orkest ook uit een gitarist, 
bassist en pianist. 

Cast
Oorlogswinter de musical telt 23 
grote en kleine volwassen rollen. 
Door middel van audities is een 
talentvolle cast samengesteld die 
deze rollen gaat vertolken. Stuk 
voor stuk beschikken zij over 
een groot zang- en acteertalent 
en zullen zij indruk maken op 
het publiek. 

Kindercast
Acht kinderen spelen mee in Oorlogs-
winter de musical. De kinderhoofdrol 
is weggelegd voor Jochem, het jongere 
broertje van Michiel. Maar ook de 
andere kinderen maken van deze 
musical een vertederende productie. 

Ensemble
Naast de cast- en kindercastleden heeft het ensemble een belangrijke inbreng 
in Oorlogswinter de musical. Zij zorgen onder andere voor de meerstemmige 
nummers. Daarnaast kruipen zij in de huid van de dorpsbewoners, trekkers-
mannen en -vrouwen, het personeel van de barones en Duitse soldaten. Dit 
ensemble is speciaal voor Oorlogswinter samengesteld. 

Creatives
Jan Willem van Bodegom  Regie
Michel Hectors   Algehele muzikale leiding
Martine van de Kar  Zangcoach
Caroline Ophof   Choreografie

Algemene informatie
Voorstellingen
Oorlogswinter de musical wordt opgevoerd op vrijdag 13 mei, zaterdag 14 mei 
en zondag 15 mei 2022. Aanvangstijd is 20.30 uur. 

Locatie
Oorlogswinter de musical 
wordt opgevoerd op het 
evenemententerrein van 
Fijnaart. Dat terrein is gele-
gen achter de Kadedijk. Het 
biedt jaarlijks plaats aan de 
Fendertse Week, Graanpop, 
een veldrit en (als het vriest) 
de schaatsbaan.  
Op het verharde deel van het 
evenemententerrein komen 
drie grote, overdekte tri-
bunes met klapkuipzittingen 
die plaatsbieden aan zo’n 
1100 bezoekers. Doordat de 

tribunes overdekt zijn, kan het publiek ook bij mindere weersomstandigheden 
comfortabel en droog genieten van de voorstelling. 

Licht, geluid en decor
Het orkest, de cast, kindercast en het ensemble worden versterkt met een pro-
fessionele geluidsinstallatie. De musical wordt uitgelicht met een professionele 
lichtinstallatie. Op het speelveld wordt als decor een dorpsaanzicht gebouwd 
met daarin de burgemeesterwoning, de villa van de barones, het huis van de 
familie Knopper, de schuiplaats van Jack en centraal een muziektent. In de 
muziekkiosk neemt het orkest van Oranjevaan plaats, zodat het deel uitmaakt 
van het decor. 

Horecaplein
Naast het speelveld wordt een horecaplein gerealiseerd in samenwerking met 
de horecagelegenheden De Graanbeurs en De Fendertse Hoeve. Hier kunnen 
voor en na de voorstelling en in de pauze koffie, thee en een drankje genuttigd 
worden. Het horecaplein wordt aangekleed met passende attributen. Hierdoor 
ontstaat een gezellig geheel. 

Parkeren
Inwoners van Fijnaart worden verzocht om zoveel mogelijk te voet of met de 
fiets te komen. Voor bezoekers van buiten Fijnaart is een ruime parkeerplaats 
voorhanden, pal naast het evenemententerrein. Daarop kan tegen een geringe 
vergoeding geparkeerd worden. 

Bezoekersaantal
Muziekvereniging Oranjevaan mikt met Oorlogswinter op een bezoekersaan-
tal van circa 3300 mensen. De productie zal vooral toeschouwers uit de regio 
West-Brabant trekken, maar ook musicalliefhebbers uit andere delen van Ne-
derland. De bekendheid van het 50-jarige boek en de film Oorlogswinter zullen 
bijdragen aan de populariteit van de productie. 

Kaartverkoop
De kaartverkoop van Oorlogswinter de musical verloopt via een online- 
ticketsysteem. Hierdoor kunnen de toeschouwers zelf hun zitplaats op de 
tribune bepalen.

Sponsorpakketten
Pakket A (Kosten: € 35,- ex btw of in materialen/diensten)
• Naamsvermelding in programmagids
• Naamsvermelding op beamerpresentatie op horecaplein

Pakket B (Kosten: € 100,- ex btw of in materialen/diensten)
• Naamsvermelding op website met link naar site
• Naamsvermelding in programmagids
• Naamsvermelding op beamerpresentatie op horecaplein
• Twee gratis toegangskaarten*

Pakket C (Kosten: € 200,- ex btw of in materialen/diensten)
• Kleine banner op de website met link naar site
• Naamsvermelding in programmagids
• Logo op beamerpresentatie op horecaplein
• Vier gratis toegangskaarten*

Hoofdsponsorpakket (Kosten: € 350,- ex btw of in materialen/diensten)
• Grote banner op de website met link naar site
• Logo in programmagids en op beamerpresentatie op horecaplein
• Ophangen reclameborden langs de toegang naar het evenemententerrein
• Vier gratis VIP-kaarten (hapjes, 4 consumptiebonnen pp en gratis parkeerplaats)

Maatwerkpakket
Natuurlijk kunnen we in overleg een op maat gemaakt sponsorpakket 
samenstellen afhankelijk van het sponsorbedrag.

* Meer toegangskaarten kunnen bijbesteld worden tegen het normale tarief van 
€ 19,50 (zijtribunes) of € 21,50 (hoofdtribune) per stuk. 

Aanmeldingsformulier Sponsor
Bedrijfsnaam: 

Contactpersoon:

(Post)adres:

Postcode:    Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Ik kies voor sponsorpakket: 
* Pakket A à €   35,-
* Pakket B à € 100,-
* Pakket C à € 200,-
* Hoofdsponsorpakket à € 350,-
* Maatwerkpakket à ……..

Datum: 

Handtekening:

Muziekvereniging Oranjevaan
Korfbalstraat 5, 4793 DC Fijnaart
info@oranjevaan.nl

Stichting Cultuur Fijnaart
Spoorlaan 181, 4872 XM Etten-Leur
info@stichtingcultuurfijnaart.nl


