
Bliv sponsor for
Palsgaard Sommerspil

- en god oplevelse!



Les Miserables (2007)



Vi er en amatørteaterforening, der hvert år i august opfører 
en musical eller en operette, i den storslåede botaniske 
have i Palsgaard slotspark.

Hvad er Palsgaard Sommerspil?

Hvert år arbejder mere 
end 250 frivillige per-
soner på produktionen 
af årets forestilling.

Palsgaard Sommerspil har 
over 250 medlemmer, og 
er en forening i rivende 
udvikling. Vi er kendte for 
hvert år at levere en fore-
stilling af meget høj kva-
litet.

40 års jubilæumsforestilling - Miss Saigon (2012)



Midt om natten  (2013)



Palsgaard Sommerspil er et betydningsfuldt omdrejnings-
punkt for lokalområdets amatører, der dyrker amatørteater 
for at få en god oplevelse og for at glæde andre.

Amatørteatret er et legende fællesskab, der udføres af 
engagerede mennesker. At spille amatørteater er både en 
aktivitet og en livsform, der gør, at man på en eller anden 
måde retter sin opmærksomhed på værdier som:

- indlevelse
- dialog
- engageret fællesskab
- respekt for publikum
- faglig stolthed
- kunstnerisk kvalitet

Jesus Christ Superstar  (2008)



Grease (2010)



Vi stræber til stadighed efter den ypperste kunstneriske 
kvalitet, hvorved publikum får en enestående oplevelse. Vi 
demonstrerer dygtighed i alle præstationer og prioriterer 
vores medlemmers fortsatte udvikling.

De medvirkende undervises 
i sangteknik for at højne den 
enkeltes sangtekniske kvalifika-
tioner. De seneste par år har 
vi haft en professionel “vocal 
coach” tilknyttet.

Vores varemærke er at levere 
kvalitet og en tilfredsheds-
oplevelse. Kan I identificere 
jer med vores værdier, er det 
bare en ekstra god grund til at 
profilere jer gennem Palsgaard 
Sommerspil.

Vi vil meget gerne indgå i et samarbejde med jer, hvor vi, 
via jeres engagement i det lokale kulturliv, kan være med 
til at udbrede kendskabet til jer.

Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden

www.palsgaardsommerspil.dk

Sponsorkontakt Kirsten Lambach
Sponsor@palsgaardsommerspil.dk - tlf. 2567 5037



en god oplevelse!


