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Betreft: Sponsoring NSK Carmina Ludicra 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 

Graag willen wij ons even voorstellen. Nijmeegs Studentenkoor Carmina Ludicra  

is opgericht op 1 juli 2013. Deze vereniging komt voort uit het Nijmeegs 

studentenprojectkoor dat in 2012 al de operette Trial by Jury uitvoerde. Hierop volgde 

The Pirates of Penzance, wat resulteerde in de oprichting van het eerste Nijmeegse 
studentenoperettekoor. Met zo’n 20 leden richten wij ons voornamelijk op de kwaliteit 

van de zang, maar ook op gezelligheid buiten de repetities om.  

 In Nijmegen was er tot voor kort voor studenten geen gelegenheid om deel te 

nemen aan een productiegroep waarin zang en drama centraal staan. Veel 

musicalgroepen zijn gericht op een andere doelgroep en de koren die zich wel op 
studenten richten richten zich puur op zang of theater.   

 Het koor staat onder artistieke begeleiding van dirigent Wilbert Staal. Vlak voor de 

uitvoering van de operettes, wordt er op repetitiedagen echter ook samengewerkt met 

een professionele regisseur om de voorstelling in elkaar te zetten.  
 Het is mogelijk om bij Carmina Ludicra te adverteren. Door deze sponsoring kunt 

u exposure realiseren onder een grote doelgroep. Naast de koorleden en de bezoekers 

van de optredens bereikt u ook de studenten op de Radboud Universiteit en de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit is een populatie van 28.000 studenten!  
 Om deze grote populatie te bereiken bieden wij u een goede mix van 

exposuremogelijkheden, in de vorm van sponsorpakketten. In de bijlage vindt u de 

mogelijkheden. 

 
Indien u vragen heeft kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.  

 Email: carminaludicra@gmail.com 

 Contactpersoon: Robert Kerssies (PR-functionaris): 06 21 503 466 

 

Wij kijken uit naar uw reactie. 
Met vriendelijke groet, 

Robert Kerssies 

 

PR-functionaris Carmina Ludicra 
Bestuur 2013/2014

mailto:plicavocalis@gmail.com
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Bijlage 1: Sponsorpakketten 

 

 

 Uw logo prominent op onze website (carminaludicra.wordpress.com) 

Wij worden bovendien vermeld op: www.ru.nl, koormuziek.pagina.nl,    

www.nijmegenmuziekstad.nl en www.ugenda.nl  

€ 40,- 

 Uw advertentie op onze website:  

- De geleverde advertentie van het type 'tekstlink' zal onderaan de 

hoofdtekst worden geplaatst op de homepage van onze website.  

- De geleverde advertentie van het type ‘tekstlink’ zal op een aparte 
pagina voor sponsoren worden geplaatst van onze website.  

 

€240,- 

 

€ 70,- 
 

 Uw advertentie staat in ons programmaboekje tijdens het 
eindoptreden. Naast onze eigen leden zijn hierbij nog ruim 250 gasten 

aanwezig. 

A6-formaat: 

     A8-formaat:   

 
 

 

€ 70,- 

€ 40,- 

  

http://www.wordpress.nl/
http://www.ru.nl/
http://koormuziek.pagina.nl/
http://www.nijmegenmuziekstad.nl/
http://www.ugenda.nl/


 


