
SPONSORS
& NOABERS

... MET VOORSTELLINGSVERMOGEN

DE KRACHT VAN 
INCLUSIE 
Wij geloven in de kracht van inclusie. 
Omdat we het samen moeten doen op 
je werk, in de sport, het verenigingsle-
ven en in de huiskamers… Je ergens 
thuis voelen is geen vanzelfsprekend-
heid. En daar komen we met elkaar 
steeds beter achter. Wat ‘de juiste 
weg’ is om inclusie aan te pakken? 
Dat willen we met elkaar onderzoeken. 
Door met elkaar in gesprek te gaan. 
Door echt te luisteren. Van anderen te 
horen, te zien, te leren ...

MEER INFORMATIE:
DHLOMO.NL
ALGEMENE VRAGEN
INFO@GELIJKSPEL.NL

SPONSORING
SPONSORING@GELIJKSPEL.NU

STICHTING GELIJKSPEL
Marktplein 35
7606 HM Almelo

“WAAR EEN WIL IS, IS EEN WIJ” 
- ADG DIENSTENGROEP -

WIE IS GELIJKSPEL?
GelijkSpel is een nieuwe cultuurstichting. Zij ziet kunst 
en cultuur als motor voor maatschappelijke innovatie 
en vernieuwing. Het is een ticket naar inclusie. Met 
cultuur brengt ze diverse leefwerelden bij elkaar en 
overbrugt zij verschillen. Ze maakt theater, muziek, 
tv-programma’s en ontwikkelt educatie- en commu-
nity-art producties. Op deze manier draagt ze bij aan 
een Nederland waarin iedereen zich thuis voelt.

OVER DE VOORSTELLING
DHLOMO is de muzikale familievoorstelling (10+) 
gebaseerd op het inspirerende levensverhaal van de 
Zuid-Afrikaanse Darius Dhlomo – voetballer, bokser, 
muzikant en raadslid – die in Twente zijn thuis vond. 

De 27-jarige Darius Dhlomo verlaat eind 1958 het 
apartheidsregime in Zuid-Afrika en gaat als prof 
voetballen voor plaatselijke trots Heracles. Dhlomo 
was in Zuid-Afrika a man of many talents en blijkt dat 
ook in Nederland. De middenvelder is buiten het 
stadion ook bokser, jazz- en bluesmuzikant. Bij He-
racles blijft Dhlomo altijd in de schaduw van goede 
vriend Steve – De Zwarte Meteoor – Mokone. Maar in 
tegenstelling tot zijn landgenoot, blijft Darius Dhlomo 
in Nederland. 50 bewogen jaren in Twente volgen, 
waarin multitalent Dhlomo zich inzet voor gelijke kan-
sen voor iedereen. Als hij na 34 jaar in Twente terug 
kan keren naar een van apartheid verlost Zuid-Afrika, 
wordt hij geconfronteerd met de vraag: wat is mijn 
thuis?

Muzikaal theaterspektakel DHLOMO toont Darius’ 
jeugd in Zuid-Afrika en hoe hij het besef krijgt van 
apartheid in zijn land. Hoe hij daar besluit om voet-
baller te worden en hij al boksend Nelson Mandela 
leert kennen. Hoe hij – nog zo groen als gras – de 
oversteek maakt om, samen met Mokone, in Almelo 
het verschil te maken. Hoe hij zich thuis voelt als ge-
lijkwaardige speler op het veld bij Heracles, Vitesse, 
Tubantia en de Enschede Boys. Én hoe hij in En-
schede de liefde vindt voor Gerry én de Enschedese 
lokale politiek.

Erve Asito, het stadion van Heracles Almelo is het 
decor van een hartverwarmend verhaal over dromen 
najagen, nieuwsgierigheid en gelijkheid. Een verhaal 
over nuchtere Tukkers en de zoektocht naar het ant-
woord op de vraag: ‘Woar bin ie ‘thoes?’ 

DHLOMO is een muziektheaterspektakel voor ieder-
een van 10 jaar en ouder met livemuziek, zang, dans, 
eten en drinken. Gespeeld en 
gedragen door professionele acteurs en 
artiesten samen met een groot ensemble 
amateurspelers uit Oost-Nederland.  

Darius Dhlomo én Steve Mokone >>

LIVE MUZIEK, ZANG 
EN DANS

15  
VOORSTELLINGEN

 30.000  
BEZOEKERS

MET MEER DAN 

120 
ACTEURS, MUZIKANTEN 

EN VRIJWILLIGERS

HOOFDSPONSOR



SPONSOR WORDEN
Hoe kun je bijdragen aan deze bijzondere productie van en voor iedereen? We hebben daarvoor 
verschillende pakketten samengesteld die jou als ‘mogelijkmaker’ de gelegenheid bieden dit uit 
te dragen.  

ONZE PAKKETTEN:

€ 10.000,-  
Logo op website DHLOMO.nl

Logo op scherm in skyboxen 
tijdens theaterspektakelreeks

DHLOMO content voor
 socialemedia

25 tickets 
voor eigengebruik

Alle beetjes helpen wil je op jou manier bijdragen 
aan dit bijzondere project neem contact met ons op.  
 

DOE JE MEE?
Neem contact op met Sander Haas 
of Leon Tanate ons sponsorteam.  
Sander: 06-34 37 68 43
Leon: 06-14 15 15 18 
Of stuur een mail naar:
sponsoring@gelijkspel.nu

10 
Noaber
tickets

25 
Noaber
tickets

SUPPORTER
€ 5.000,-  

Logo op website DHLOMO.nl

Logo op scherm in skyboxen 
tijdens theaterspektakelreeks

DHLOMO content voor
 socialemedia

10 tickets 
voor eigengebruik 

CAPTAIN

NOABERSCHAP
BEDRAG IN OVERLEG

“OMDAT HET MEER GAAT OM WAT ONS 
      VERBINDT, DAN WAT ONS VERDEELT.”

- STEF BOS -

CULTUURBEWEGING VAN DE REGIO
Nederland verandert. Andere mensen, andere culturen, 
nieuwe vraagstukken, nieuwe oplossingen. Nieuw, anders, 
maar allemaal Nederland. GelijkSpel werkt aan een Neder-
land waarin al die verschillende mensen zich thuis voelen.

CULTUUR IN BEWEGING
Gelijkspel is een gloednieuwe Cultuurstichting die gesprek-
ken op gang brengt. Gesprekken die juist nú nodig zijn. Om 
leefwerelden bij elkaar te brengen en bubbels te doorbre-
ken.Samen met inwoners, bedrijven, scholen en de vele 
talenten die (Oost-) Nederland rijk is, ontwikkelen we, o.l.v. 
een team van professionals, duurzame producties. Gelijk-
spel is een ervaring waarbij je mensen ontmoet, uitgedaagd 
wordt om na te denken over samen toen en samen nu en 
de mogelijkheid krijgt dit met elkaar te delen. Over de 
schoonheid van nieuwsgierigheid en het belang van een 
openblik

KUNST & CULTUUR ALS KATALYSATOR
Gelijkspel ziet kunst en cultuur als katalysator voor maat-
schappelijke innovatie en vernieuwing. Het is een ticket 
naar inclusie. Met cultuur brengen we diverse leefwerelden 
bij elkaar en overbruggen wij verschillen. We maken theater, 
muziek, tv-programma’s en ontwikkelen educatie- en com-
munity-art producties voor kinderen, jongeren en 
volwassenen.

WORD PARTNER
 
Een (werk)omgeving waarin de ver-
schillende talenten gezien, erkend 
en ingezet worden. Dat willen we 
allemaal. Het werkresultaat wordt er 
vaak beter van. Het woord ‘inclusie’ 
valt vaak in deze context. Wij noe-
men dat THUIS. Wat is de route naar 
inclusie? Dat willen we met elkaar 
onderzoeken. We ontdekken door met 
elkaar in gesprek te gaan. Door echt 
te luisteren. Van anderen te horen, te 
zien, te leren en te proeven. Vanuit de 
inhoud zoeken we naar de juiste vorm. 
GelijkSpel zoekt partners, bedrijven 
en organisaties met wie we dat proces 
samen inzetten.

CULTUURSTICHTING 
GELIJKSPEL WERKT AAN 
EEN NEDERLAND WAARIN 
IEDEREEN ZICH THUIS VOELT
De zoektocht naar thuis is het verhaal van de legen-
darische Heracles middenvelder Darius Dhlomo. Een 
verhaal uit de geschiedenis van onze regio. Maar meer 
nog is de zoektocht naar thuis ook een verhaal van nu. 
Het is voelbaar in onze regio

Theater voor iedereen toegankelijk maken?
Een theaterbezoek is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maak jij het verschil? 
 
• Live Stream (voor mensen die niet naar het stadion kunnen komen)
• Theaterbezoek met een buddy
• Busvervoer van – en naar Erve Asito – Stadion Heracles Almelo
• Gebaren- en schrijftolken
• Ervaringsacteurs (mensen met een visuele beperking)
• (live) Audio descriptie
• Rust- en prikkelarme ruimte
• Voorgesprek met ervaringstafel (mensen met een visuele beperking)

Stichting GelijkSpel is een culturele ANBI. 
Donateurs van ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel. Particulieren mogen in de aan-
gifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die 
onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken 
in de aangifte vennootschapsbelasting

NOABERTICKETS
Dankzij jouw bijdrage 
kunnen mensen, voor 
wie theaterbezoek niet 
vanzelfsprekend is, toch 
genieten van de voor-
stellingen. Wij regelen 
dit  voor je. 

Prijzen zijn excl. BTW.

€ 25.000,- 
Logo op website DHLOMO.nl

Logo op scherm in skyboxen 
tijdens theaterspektakelreeks

DHLOMO content voor
 socialemedia

Logo op ledboarding 
in stadion

50 tickets 
voor eigengebruik 

BEDRAG IN OVERLEG  
Logo op website DHLOMO.nl

Logo op scherm in skyboxen 
tijdens theaterspektakelreeks

DHLOMO content voor
 socialemedia

Logo op ledboarding tijdens
theaterspektakelreeks

Gebruik GelijkSpel-vignet 
(diverse toepassingen)

100 tickets 
voor eigengebruik 

MEER MOGELIJK MAKEN:

50 
Noaber
tickets

100 
Noaber
tickets

COACH
TOPSCORER
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