
  

 

 

  

 

 

DE JONGSTE TALENTVOLSTE ROCKBAND

VAN NEDERLAND

AAN HET BEGIN 
VAN HUN CARRIÈRE

SPONSORBROCHURE

BLACK  SWORDS06 460 356 74
stichting@blackswords.nl
info@blackswords.nl
www.blackswords.nl

Contact

DEZE FOLDER IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

BAS SOETENS MUSIC



Al een tijdje vormen de broers Bram en Loek  Bijnen uit Bladel, 
Wytze Spierts uit Hapert en Senna Trompetter uit Hoogeloon 
samen de rockband “Black Swords”. Ze deden al mee aan  
verschillende bandwedstrijden, speelden mee in de regio- 
finale van The Clash of the Coverbands en als klap op de vuur-
pijl stonden ze ook nog in de finale van Hollands Got Talent. 
Daar hebben ze dan ook hun even zo jonge zangeres Evy 
Heckmann uit Melick gevonden. Ze speelden de nummers 
Smells like teen spirit van Nirvana in de voorronde, Thunder-
struck van AC/DC in de 1/2e finale en Paradise City van Guns 
’n Roses in de finale.

De band is jong, dynamisch, gedreven 
en enorm talentvol. Vanuit verschillen-
de hoeken is er interesse getoond in 
deze jonge rockband… Voor nu zijn ze 
nog zo jong, dat een platenlabel niet 
met de band kan werken. Dit i.v.m. de 
wet op de kinderarbeid. Wel worden 
ze goed in de gaten gehouden. Dat 
belooft wat voor de toekomst!

Ondanks de leeftijd (gemiddeld 13 jaar) neemt de band 
het muziek maken heel serieus. Samen met de band-
coach Bas Soetens, die de klappen van de zweep in de 
muziekwereld heel goed kent, leggen ze de lat erg hoog. 
Ze gaan alleen voor het hoogst haalbare en nemen met 
minder geen genoegen. Aan deze doelen zitten kosten 
verbonden die ze nu nog niet zelf op kunnen brengen.

Iedereen weet hoe moeilijk het is om in dit wereldje voet aan de grond te krijgen, dus alle hulp is daarbij 
meer dan welkom. Volgens de kenner heeft deze band potentie… De grootste reden om te sponsoren is 
dan ook dat je simpelweg een onderdeel kunt zijn van een prachtig avontuur dat deze geweldige band 
de komende jaren aan zal gaan……………………... daarom: 

EVEN VOORSTELLEN

TOEKOMST

JONGE PROFESSIONALS

WAAROM SPONSOREN?

En dan??? Nou gewoon heel hard werken, veel optredens, veel repeteren maar vooral heel veel plezier 
maken samen. Door hard te sparen heeft de band zelfs een paar studiosessies bij elkaar weten te sprok-
kelen en jawel, ze hebben inmiddels 3 eigen nummers opgenomen. Dat smaakt naar meer!

“Join the band!” Be a part  

  of it...

Enjoy the  

adventure!

SPONSOR MOGELIJKHEDEN
Pakket TMF

Award
MTV

Award
Edison
Award

Grammy
Award

SPONSORING (per jaar) € 250,- € 500,- € 750,- € 1000,-

Facebook

Websitevermelding sponsorpagina

* Website: redactioneel stukje

** YouTube VLOG: blackvlogs

*** Op flyer / kaartje

**** VIP Sponsor optreden

Aantal personen VIP Sponsor optreden 4 pers. 6 pers. 10 pers.

Poster Black Swords in lijst, band goodies

3 3 3 3

3 3 3 3

3 3 3

3 3

3 3

3 3 3

3

Eens per jaar mag een redactioneel stuk aangeleverd worden voor plaatsing op de website: 
www.blackswords.nl 
Regelmatig maakt de band een VLOG voor hun eigen YouTube kanaal. 
Bij dit pakket zal uw bedrijf regelmatig genoemd worden. 
Tijdens optredens worden flyers en kaartjes uitgedeeld aan het publiek. 
Bij dit pakket zal een naamsvermelding van uw bedrijf op het kaartje/flyer geplaatst worden. 
Eens per jaar zal een sponsoravond of -middag worden georganiseerd. 

Een andere samenstelling van sponsorpakket, of manier van sponsoren/doneren is altijd bespreekbaar. 
Hierbij kun je denken aan sponsoren in natura of een studio-opname van een nieuw eigen nummer. 
De band staat open voor suggesties.
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Let op!
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