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Feiten en Cijfers: 

Wanneer: 
Het Boeruh Rock Festival wordt in 2022 gehouden op 8 en 9 april. 

Jaargang: 
In 2022 organiseren wij het festival voor de 12e keer. 

Doelgroep: 
Iedereen van 0 tot en met 100 jaar. 

Bezoekers:  

In 2022 verwachten we 10.000 bezoekers. 

Activiteiten: 
NK Truckpulling, tractorpulling, WC pottenrace, grote feesttent, buitenpodium, 

après-ski tent, kinderwei met o.a. draaimolen, kinderboerderij en 

springkussen, en nog veel meer. 

Bands en artiesten: 
Oktoberfest DJ’s, Mooi Wark, DJ’s, Niks aan de Zeis, WC experience, Boer 

Bennie, Beatcrooks, Poar neemn on tour, Marco Kraats 
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Sponsoren van het Boeruh Rock Festival hebben keuze uit verschillende 

pakketten. 

Pakket A: Sponsor Platina 

Sponsorbijdrage: € 500,- 

- Vermelding van naam en logo op de sponsorpagina van de website 

www.boeruhrock.nl 

- Vermelding van naam en logo op onze facebookpagina 

- Advertentie op het 13 m² grote led scherm op de truck– en tractorpullingbaan 

- Advertentie op de LCD televisies boven de bar in de feesttent 

- 10 toegangskaarten voor vrijdag en zaterdag 

Pakket B: Sponsor Goud 

Sponsorbijdrage: € 300,- 

- Vermelding van naam en logo op de sponsorpagina van de website 

www.boeruhrock.nl 

- Vermelding van naam en logo op onze facebookpagina 

- Advertentie op het 13 m² grote led scherm op de truck– en tractorpullingbaan 

- 5 toegangskaarten voor vrijdag en zaterdag 

Pakket C: Sponsor Zilver 

Sponsorbijdrage: € 200,- 

- Vermelding van naam en logo op de sponsorpagina van de website 

www.boeruhrock.nl 

- Advertentie op het 13 m² grote led scherm op de truck– en tractorpullingbaan 

- 2 toegangskaarten voor vrijdag en zaterdag  

Pakket D: Sponsor Brons 

Sponsorbijdrage: € 100,- 

- Advertentie op het 13 m² grote led scherm op de truck– en tractorpullingbaan 

http://www.boeruhrock.nl/
http://www.boeruhrock.nl/
http://www.boeruhrock.nl/
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Meer informatie 

Natuurlijk is het ook mogelijk om op een andere wijze sponsor te zijn van het 

Boeruh Rock Festival. Heeft u suggesties of ideeën? Dan horen wij het graag! 

Voor meer informatie over het Boeruh Rock Festival kunt u terecht op onze 

website www.boeruhrock.nl. 

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via e-mail of telefoon. De 

gegevens vindt u hieronder. 

 

Hoe meldt u zich aan als sponsor? 

Wilt u zich aanmelden als sponsor van het leukste festival in Rivierenland en 

ver daarbuiten, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens. 

Imagine Dance Events 

Laaglandseweg 1 

4214 KD  Vuren 

Telefoon: 0183-672350 

E-mail: info@imaginedance-events.com 

 

 

 

 

http://www.boeruhrock.nl/
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