
 
 
Richtlijnen aanleveren publiciteitsmateriaal – huurders  

Contactgegevens Bijlmer Parktheater – Marketing & PR 

Demelzha Blinker: pr@bijlmerparktheater.nl – 020-311 39 58 

Marco Hohl: mhohl@bijlmerparktheater.nl – 020- 311 39 57 

Stagiaires: prteam@bijlmerparktheater.nl – 020-311 39 65 

Aanleveren via pr@bijlmerparktheater.nl met mhohl@bijlmerparktheater.nl en prteam@bijlmerparktheater.nl 

in de cc.  

Bent u de contactpersoon voor publiciteitsmaterialen betreffende het evenement? Stuur ons dan een mail met 

uw NAW-gegevens, mailadres en telefoonnummer ter kennismaking!  

Let wel!  

Let in alle publiciteitsmaterialen op de spelling! Het is Bijlmer Parktheater en niet Bijlmerparktheater of 

Bijlmerpark Theater zoals we vaak zien.  

Mocht u een logo nodig hebben van ons theater, dien dan een verzoek in via de bovenstaande mailadressen.  

Digitaal promotiemateriaal 

Publicteitstekst 

Voorkeur om lange én korte tekst aan te leveren. De teksten moeten foutloos worden aangeleverd. Mocht er 

een update zijn, dan ontvangen wij die graag asap. Engelse teksten publiceren we alleen bij hoge uitzondering! 

En dan alleen in combinatie met een Nederlandse versie van die tekst. 

We ontvangen graag alle overige programmeringsinformatie toegevoegd aan de publiciteitstekst. Het gaat ons 

om de volgende gegevens: datum/data voorstelling, titel, naam, genre,  gezelschap/artiest/ impresariaat, 

status voorstelling (première, try-out, dernière), eventuele leeftijdsinformatie, pauze (wel of niet), eventuele 

randprogrammering, meet and greet optie, YouTube-link (enige videosite waarmee we werken!), url 

gezelschap/artiest.  

Publiciteitsbeeld (en scènefoto’s indien aanwezig)  

Publiciteitsbeeld wordt ingezet op de site en via fysieke promotiematerialen zoals flyers en posters. Om die 

reden ontvangen we het liefst een map foto’s met lage resolutie en met hoge resolutie. Wat betreft de hoge 

resolutie met het materiaal uiteraard geschikt zijn voor print; met minimaal 300dpi.  

Fysiek promotiemateriaal 

Flyers  

We ontvangen graag flyers. Op die flyer moét het Bijlmer Parktheater zijn opgenomen.  

Posters  

We ontvangen graag posters op A2 formaat (2 stuks). De A2-poster wordt vanaf het moment van ontvangst 

opgehangen in de foyer. Als het Bijlmer Parktheater niet wordt genoemd op de poster dan wordt er een strook 

over de poster geplaatst. Wij bevelen aan hiermee rekening te houden tijdens het ontwerpen van de poster 

(indien mogelijk).  

Wanneer er geen poster beschikbaar is, dan maakt het Bijlmer Parktheater een eigen poster om de 

zichtbaarheid van de voorstelling te vergroten onder de bezoekers. Deze poster is op A3-formaat.  

Overige 
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Gezelschapskaarten 

Wij ontvangen graag de namen en de mailadressen van de gasten. Deze dienen twee werkdagen voor aanvang 

van het event te worden aangeleverd via kassa@bijlmerparktheater.nl (cc: sales@bijlmerpakrtheater.nl en 

ivolk@bijlmerparktheater.nl). Op de dag van de voorstelling is eigen promotie toegestaan in de vorm van 

bijvoorbeeld drukwerk of een stand met merchandise, mits hierover voorafgaand overleg is gepleegd met de 

afdeling Sales.  

Promotiemiddelen Bijlmer Parktheater 

Voorstellingen en events worden standaard meegenomen in de volgende promotiemiddelen van het Bijlmer 

Parktheater: website, maandagenda, maandkalender in Stadsblad De Echo (IJburg, Diemen, Zuidoost; indien er 

ruimte voor is) en maandkalender in de foyer (abri; indien er ruimte is).  

Extra publiciteitswensen 

Mochten er extra publiciteitswensen zijn zoals opname in onze nieuwsbrief, nieuwsflits of adverteren in onze 

digitale maandagenda dan kunt u zich wenden aan onze afdeling Marketing & PR via pr@bijlmerparktheater.nl. 

De extra kosten die hieraan zijn verbonden worden opgenomen in de factuur.  

Overige vragen 

Mochten er nog vragen zijn omtrent de factuur of productionele zaken rondom het event dan kunt u contact 

opnemen met de afdeling Sales via sales@bijlmerparktheater.nl of 020-311 39 51.  

De afdeling Marketing & PR wenst u een geslaagd event tegemoet!  
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