
 

 
 

SPONSOR-BROCHURE



SPONSORT U EEN AWARD WINNER? 
Elk jaar studeert er een nieuwe lichting creatieve makers af met 12 korte 
films; 6 documentaires en 6 ficties. Bladgoud is een fictiefilm van Lichting 
2018 geregisseerd door Vincent Tilanus. Bladgoud wordt geproduceerd in 
samenwerking met omroep HUMAN.  

Synopsis 
Owen (begin twintig) is volledig aan de grond geraakt maar durft dat aan niemand 
te vertellen. Wanneer hij zijn slaapplek verliest klopt hij, na een wanhopige nacht 
op straat, uiteindelijk aan bij zijn oudere, hardwerkende zus Abbey (26). De 
schaamte voor zijn falen en de angst om afgewezen te worden door zijn naasten, 
weerhouden hem ervan om in de dagen die volgen de waarheid te vertellen. In 
Bladgoud zien we in een slice-of-life hoe de adolescente Owen in gevecht is met 
zijn schaamte om de waarheid te vertellen. Gedurende de film daalt hij verder af 
terwijl de wanhoop begint te groeien.  

Deze film is een afstudeerproject van de Nederlandse Filmacademie te 
Amsterdam en tevens voor ons allen het hoogtepunt van onze opleiding. 
Afgelopen jaren hebben we tal van keren samengewerkt aan verscheidene 
filmprojecten en langzaam maar zeker opgebouwd naar dit moment. 

In de derde week van juni 2018 gaat Bladgoud in premiere op het Keep an 
Eye festival in het EYE Filmmuseum Amsterdam. Dit 6 daagse festival trekt 
gemiddeld 7000 unieke bezoekers. Al vele afstudeerfilms zijn 
internationale festival AWARD WINNERS gebleken! Onlangs is de   
documentaire The origine of trouble (lichting 2016) verkozen tot beste 
studentenfilm ter wereld en de film Grijs is ook een kleur (Lichting 2016) 
ontving in oktober zelfs een Oscar in Hollywood! Krijg nu een unieke kans 
om hier onderdeel van te zijn! 

Graag bieden wij u de mogelijkheid om de film BLADGOUD te sponsoren. 
Wij kunnen u maatwerk sponsoropties bieden. Ter inspiratie geven wij 
vast een aantal mogelijkheden weer.  



Wij bieden de volgende niveaus: 

Goud (2 / 3 over)          €2000  
 • Uw logo op de poster 
 • Uw logo op de aftiteling (bioscoopversie) 
 • Uw logo als Goud sponsor op de website 
 • Een persoonlijke rondleiding op de set voor 4 personen inclusief 

geheel verzorgde lunch (november) 
 • Een exclusief kijkje tijdens de montage van de film 
 • Een Facebook en Instagram post gewijd aan de samenwerking. 
 • Uw logo in onze maandelijkse nieuwsbrief  
 • Logo te zien op LED scherm tijdens het benefietfeest 
 • 4 kaarten voor de premiere van BLADGOUD  in EYE Amsterdam 
 

Zilver (5 / 5 over)          €1000 
 • Uw bedrijfsnaam op de aftiteling onder ‘mede mogelijk gemaakt door’ 

(bioscoopversie) 
 • Uw logo als Zilver sponsor op de website 
 • Een Facebook of Instagram post gewijd aan onze samenwerking 
 • Uw logo in onze maandelijkse nieuwsbrief 
 • Uw logo te zien op het Benefiet 
 • Een kijkje op de set voor 2 personen (november) 

Brons (10 / 10 over)           €500 
 • Uw bedrijfsnaam op de aftiteling onder ‘mede mogelijk gemaakt door’ 

(bioscoopversie) 
 • Uw logo als Brons sponsor op de website 
 • Uw logo in een Facebook post gewijd aan alle brons sponsoren 

samen.  



Daarnaast bieden wij de volgende specials (eventueel in combinatie, 
bedrag nader te bepalen): 

 • Lunch Sponsor: Sponsor een of meerdere lunches tijdens de 
draaidagen. 

 • Auto sponsor: Sponsor een of meerdere auto’s / busjes tijdens de 
draaiperiode (10 dagen). 

 • Goodiebags: bij de benefiet en de premiere van BLADGOUD zullen we 
goodiebags uitdelen aan de bezoekers. U kunt deze aanvullen met een 
van uw producten of een kortingsbon.  

 • Speciale vertoning: met uw hele bedrijf (max. 100 pers.) naar een 
speciaal voor u georganiseerde vertoning van de film in de bioscoop 
van de Nederlandse Filmacademie inclusief hapje en drankje, 
rondleiding in het gebouw en een Q&A met de makers.  

 • Benefiet: Op 2 november vindt het Bladgoud benefiet plaats! Op een 
prachtige locatie met uitzicht over het IJ organiseren we een avond 
vol entertainment, dansen en gelegenheid om de makers van 
Bladgoud te ontmoeten! Graag kijken we met u naar de mogelijkheden 
om dit unieke evenement te sponsoren. 

 • Morning dances: In het voorjaar van 2018 zullen we de eerste 
‘Morning Dance’ van Nederland gaan organiseren. Dé grote rage 
overgewaaid uit New York, LA en Bali! Voor je naar je werk gaat, 
volledig uit je dak gaan om zo vol energie en aandacht aan je dag te 
beginnen. Een morning dance is een unieke ervaring voor lichaam en 
geest! Graag kijken we met u naar de mogelijkheden om dit unieke 
evenement te sponsoren.  



Facilitaire partner 
Naast een financiële sponsoring, kunt u ons ook als facilitair partner enorm 
helpen. Filmmore Amsterdam verzorgt bijvoorbeeld de volledige post-
productie van de film en Kemna Casting zal de casting op zich nemen. 
Graag kijken wij met u naar de mogelijkheden!  

  

Giften 
Naast sponsoren kunt u BLADGOUD ook steunen met een donatie! De 
Nederlandse Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam, waar de 
Nederlandse Filmacademie onderdeel van is, is een geregistreerde 
culturele ANBI stichting. Dit betekent dat giften in veel gevallen aftrekbaar 
zijn. Dit kan oplopen tot een belastingvoordeel van wel 50%!   

Meer informatie over het schenken aan een ANBI stichting:  
bladgouddefilm.nl/belastingvoordeel  

LET OP: Uw donatie komt voor 100% ten goede aan Bladgoud de film. 

http://bladgouddefilm.nl/belastingvoordeel/


Waar wordt uw sponsorgeld aan besteed? 
De financiering van BLADGOUD DE FILM is opgebouwd uit een bijdrage van 
de Filmacademie zelf (28%) en een bijdrage van de NPO (22%), de 
resterende 50%   door de studenten zelf georganiseerde crowdfunding, 
fondsenwerving en sponsoring. Samenwerkingen met bedrijven vormen 
daarbij een belangrijke factor. Geld wordt onder andere besteed aan de 9 
draaidagen met; apparatuur, vervoer, catering voor gemiddeld 40 man cast 
en crew per dag, vergunningen, decor en kleding. 

Het grootste deel van de crew bestaat uit eindexamenstudenten van de 
Nederlandse Filmacademie. Overige crew én alle acteurs en actrices 
werken belangeloos aan de film mee.  

Bent u geïnteresseerd om BLADGOUD de film mede mogelijk te maken? 
Neem contact op met: 

Max Eggink - Producent 
+31 6 29 33 92 57 
max.eggink@student.ahk.nl 
bladgouddefilm.nl 

--- 

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw. 
Alle afspraken worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Betaling 
gaat middels een factuur. 
Schenkingen worden vastgelegd in een  officiële schenkingsovereenkomst. 
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