
 

 
Podium Hoge Woerd zet zich in om de marketing en publiciteit van jouw voorstelling zo goed 
mogelijk te organiseren. We zien dit als de gedeelde verantwoordelijkheid van het theater en de 
bespeler. In dit document vind je een overzicht van de activiteiten die wij inzetten en een overzicht 
van de materialen en acties die we van jou verwachten. Daarnaast bespreken we altijd met elke 
bespeler persoonlijk wat we specifiek per voorstelling kunnen doen.  
 
Podium Hoge Woerd is het theater van, voor en door stadsdeel Leidsche Rijn, gelegen in De Meern, 
Utrecht. Graag vragen wij je om onze gegevens goed over te nemen in al uw systemen en 
promotiemateriaal:  
Naam: Podium Hoge Woerd 
Locatie: De Meern 
Website: www.podiumhogewoerd.nl    
 

Podium Hoge Woerd is hét theater van, voor en door Leidsche Rijn. 
Ons podium bevindt zich in Castellum Hoge Woerd en is onderdeel van Stichting Theater Kikker. 
Kijk voor meer informatie op www.castellumhogewoerd.nl.  
 

1. Podium Hoge Woerd promoot je voorstelling middels diverse publiciteitsmiddelen, 
bestaande uit de programmafolder, website, social media kanalen en gerichte 
nieuwsbrieven.  
Wij ontvangen graag, indien dit nog niet is gebeurd, z.s.m. publiciteitsteksten en -beeld, 
scènefoto's (beeld graag in hi-res), trailers en teasers. Indien er gedurende het seizoen nieuw 
materiaal wordt gemaakt, zoals scènefoto’s, ontvangen wij die ook graag. Alle teksten op de 
website, social media, in persberichten, advertenties etc. baseren wij op het aangeleverde 
materiaal.  
 

2. Posters en flyers van uw voorstelling worden in en rond het theater getoond en verspreid.  
Per productie ontvangen wij graag uiterlijk een maand voor aanvang van de eerste 
voorstelling: minimaal 10 A2 affiches of indien beschikbaar A3 en minimaal 250 flyers.  
 
Het promotiemateriaal mag worden verstuurd naar:  
Podium Hoge Woerd 
Hoge Woerdplein 1 
3454 PB De Meern  
 
Affiches en flyers worden op diverse plaatsen in het theater verspreid. Afhankelijk van de 
voorstelling kan er geflyerd worden na afloop van andere producties. De kosten voor het 
geleverde drukwerk zijn voor de bespeler. Bij het benoemen van Podium Hoge Woerd in 
speellijsten op flyers willen wij jullie vragen om als locatie De Meern aan te houden.  
 

3. Buitenreclame wordt in overleg georganiseerd.  
 

 In het stadsdeel Leidsche Rijn kunnen we met verschillende verspreiders A2-posters 
verspreiden. We doen dit maandelijks op eigen inzicht, maar in overleg kunnen we hier meer 
in betekenen. 

 Ook in de stad Utrecht bestaat de mogelijkheid een A2-ronde in te zetten. In overleg kan er 
voor een voorstelling een ronde worden ingezet.    

http://www.podiumhogewoerd.nl/
http://www.castellumhogewoerd.nl/


 

 

Het programmaoverzicht van Podium Hoge Woerd wordt regelmatig verstuurd naar lokale en 
regionale pers. Specifieke persberichten worden eventueel in overleg verstuurd.  
 

Podium Hoge Woerd plaatst advertenties met een theateragenda met het aanbod in lokale media. 
Per voorstelling kan er nog gekeken worden naar specifieke advertenties voor uw voorstelling. Er zijn 
hiervoor diverse advertentiemogelijkheden beschikbaar in lokale media in Leidsche Rijn en online via 
websites, blogs, Facebook en Twitter.  
 

Op de website van Podium Hoge Woerd (www.podiumhogewoerd.nl) staan alle voorstellingen 
vermeld, met indien aanwezig afbeeldingen, video’s, recensies en credits. Mocht je extra informatie, 
zoals recensies, video’s of beeldmateriaal, beschikbaar hebben, dan vragen wij je graag om deze met 
ons te delen. 
In het magazine op onze website is er ruimte voor extra content. Te denken valt aan 
achtergrondinformatie, interviews, podcasts, video’s etc. 
 

 
Podium Hoge Woerd volgt alle gezelschappen die het gedurende het seizoen bij ons spelen via 
Facebook en Twitter. Wij proberen zoveel mogelijk berichten te delen en retweeten, mits deze voor 
onze bezoekers relevantie informatie bevat (bv. een video oproep, repetitiefoto’s, kijkje achter de 
schermen, exclusieve voorstellingsinformatie etc). Volg ons op social media om op de hoogte te 
blijven van de activiteiten van Podium Hoge Woerd. 
 
Website: www.podiumhogewoerd.nl 
Facebook: www.facebook.com/podiumhogewoerd 
Twitter: @PodiumHogeWoerd 
Instagram: @Podiumhogewoerd 

1. Podium Hoge Woerd staan er voor open om originele en creatieve marketingsacties en 
randprogrammering op te zetten, ter bevordering van de kaartverkoop van een 
voorstelling.  
Hierbij valt te denken aan extra randactiviteiten, zoals inleidingen, (educatieve) workshops 
en extra activiteiten rondom familievoorstellingen. Maar ook aan marketingacties die 
specifiek gericht zijn op de voorstelling. 
 

2. Podium Hoge Woerd benadert potentieel geïnteresseerde groepen, om nieuwe bezoekers 
te bereiken voor de voorstellingen.  
Van de bespeler ontvangen wij graag daartoe doelgroepomschrijvingen voor uw voorstelling.  

 

Wij informeren je graag over het aantal verkochte kaarten. Je kunt verkoopstanden per e-mail 
opvragen via kassa@podiumhogewoerd.nl, of via de portal van DIP. 
 

Podium Hoge Woerd reserveert impresariaatskaarten voor ieder gezelschap, zoals dat in het contract 
is afgesproken. Wij horen graag of je wel of niet gebruikt wilt maken van deze plaatsen. Het is alleen 
mogelijk om de impresariaatskaarten te reserveren via e-mail: kassa@podiumhogewoerd.nl.   
 

http://www.podiumhogewoerd.nl/
www.podiumhogewoerd.nl
www.facebook.com/podiumhogewoerd
https://twitter.com/PodiumHogeWoerd
https://www.instagram.com/podiumhogewoerd/
mailto:kassa@podiumhogewoerd.nl
mailto:kassa@podiumhogewoerd.nl


 

Bezoekadres: Hoge Woerdplein 1, 3454 PB De Meern.  
E-mail kassa: kassa@podiumhogewoerd.nl  
Telefoon kassa: 030-7210933 
Telefoon kantoor: 030-7210932 

 

Podium Hoge Woerd is het vlakke vloer theater met 229 stoelen in Castellum Hoge Woerd.  
Voor alle technische gegevens kan contact worden opgenomen met: 
Technische fiches: Pieter de Jonge – techniek@podiumhogewoerd.nl  
Hoofd techniek: Orit Freedman – orit.freedman@theaterkikker.nl   
Kijk voor meer informatie voor de technische gegevens op onze website. 

 
 

Ilona Woestenburg 
Publiciteit en Marketing | Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
ilona.woestenburg@podiumhogewoerd.nl / 030-7210752 

 
Marianne ter Avest 
Publiciteit en Marketing | Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag 
marianne.teravest@podiumhogewoerd.nl / 030-7210752 
 
Algemeen 
E-mail publiciteit: publiciteit@podiumhogewoerd.nl 

 
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dit graag.  

We kijken er naar uit om er samen een mooi theaterseizoen van te maken! 
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