BUSINESSCLUB
VOOR U ÉN UW
PARTNER
“PODION, ZAKELIJK NETWERK MET EEN WARM HART
VOOR THEATER EN ONDERNEMERSCHAP.”

Businessclub Podion

in het gezellige theatercafé aan het

Businessclub Podion bestaat uit ondernemers die, samen

Schouwburgplein of in de Wegenerfoyer, hoog in het

met hun partner, verbonden zijn aan Schouwburg

theatergebouw met een mooi uitzicht over het Prins

Hengelo. Ze vinden elkaar in hun ondernemerschap en in

Bernhardplantsoen.

hun belangstelling voor de podiumkunsten.
Wat betekent Podion voor Schouwburg Hengelo?
Doelstellingen

Een deel van de deelnemersbijdrage van de leden van

Podion is in 2006 opgericht en heeft de volgende

Podion wordt gebruikt om bijzondere uitgaven of

doelstellingen:

activiteiten van Schouwburg Hengelo mogelijk te maken.

- versterken van de band tussen het bedrijfsleven en

Zo zijn dankzij Podion de verlichte affichevitrines

Schouwburg Hengelo
- ondersteunen van de podiumkunsten in Schouwburg
Hengelo

aan de buitenzijde van de schouwburg gefinancierd. En zo
zijn recent met steun van Podion armaturen en
lampen voor de tentoonstellingen in de schouwburg

- verdieping van de kennis van de podiumkunsten

aangeschaft.

- netwerken in een ongedwongen en culturele sfeer.

Bovendien stelt Podion de (geld-)prijzen beschikbaar voor
het Open Podium Twente, dé talentenjacht van

Deel uit maken van Podion is dan ook veel meer dan

Twente. Elk jaar doen circa 70 regionale talenten in alle

alleen samen een voorstelling of concert bezoeken. De

mogelijke disciplines -van popmuziek tot cabaret, van

deelnemers en hun partners ontmoeten elkaar

klassieke muziek tot streetdance- mee aan het Open

voorafgaand aan het programma in één van de foyers.

Podium Twente. Via drie Voorrondes en twee Halve

Vaak om samen te dineren, soms ook voor een verrassende

Finales strijden uiteindelijk twaalf acts om de prijzen in

activiteit zoals een inleiding bij een toneelstuk, een blik

een finale in de grote zaal van Schouwburg Hengelo.

achter de schermen door een theatervormgever of een

Een deskundige jury wijst de winnaars aan. Door de prijzen

ontmoeting met een choreograaf.

voor die winnaars beschikbaar te stellen,

Na afloop van de voorstelling is er een gezamenlijke borrel

stimuleert Podion talentontwikkeling in de regio.

Wat kunt u als lid van Podion verwachten?

excursie zijn naar bijvoorbeeld een locatievoorstelling of

Samen met uw partner bezoekt u minimaal 6

festival, maar ook een rondleiding in het bedrijf van

voorstellingen of concerten in Schouwburg Hengelo.

een van de Podion-leden.

Voorafgaand aan de voorstellingen wordt in een speciaal
voor Podion gereserveerde foyer een buffet

Kennismaken met Podion?

geserveerd. Na afloop van de voorstellingen is er een

Wilt u meer weten over een eventueel lidmaatschap?

gemeenschappelijke borrel. Incidenteel is er een

Neem dan contact op met één van de huidige

verdiepingsprogramma zoals een inleiding door een

deelnemers van Podion of met het secretariaat van

regisseur of een nagesprek met acteurs.

Schouwburg Hengelo via office@schouwburghengelo.nl
of 074 - 255 67 77.

Ook organiseert Podion elk jaar enkele activiteiten onder
de noemer ‘Inspiratie en ontmoeten’. Dit kan een
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