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Het begon als een leuk ideetje tijdens een brainstorm: een 
Limburgstalige versie van "the Passion" zoals we die van televisie 
kennen. Met lokale talenten en eigentijdse  Limburgse liedjes, om 
dit prachtige verhaal over de laatste dagen en de lijdensweg van 
Jezus Christus, naar het nu en nog meer naar ons Limburgers te 
brengen. 

Maar inmiddels is het al zoveel meer! Voor ons, als organisatie, een 
evenement zoals we nog nooit eerder hebben vormgegeven. Het is 
een evenement gebleken van enorme verbinding en samenwer-
king. Met meer dan 1270 bezoekers en vele vanuit thuis tijdens de 
live uitzending was ’t PASSIE verhaol op 2 juli j.l. een enorm succes.

De productie werd bekroond met het winnen van de Cultuurprijs 
Echt-Susteren. Om nog meer Limburgers kennis te laten nemen 
van dit unieke evenement presenteert Stichting Tiba nu vier 
geweldige voorstellingen van: 

’t PASSIE verhaol – in Concert 

Opnieuw staat onze geweldige cast garant voor een fantastisch 
evenement, deze keer in de sfeervolle Sint Johannes de Doper kerk 
te Nieuwstadt. 
Natuurlijk live begeleid door onze weergaloze huisband en het 
PASSIE koor. 
Speciaal voor deze reeks concerten zijn er nieuwe Limburgse 
nummers toegevoegd en zal de rol van Maria door zowel Meriam 
Van de Wall als door Floor Jacobs gespeeld worden.

‘t PASSIE verhaol - in Concert ?



wie is Tiba?

Er is niets mooiers dan het samenkomen van 
lokale culturen. Verenigingen en organisaties die de handen in elkaar slaan en een podium 

bieden aan creativiteit van 
vrijwilligers.  

Uiteraard is daarbij belangrijk dat iedereen -jong en oud- zijn of haar talent kan 
ontwikkelen. Of het nu voor, achter of op het podium is, iedereen verdient een kans.

Gelukkig kent talent geen grenzen en laat het zich niet tegenhouden door een pandemie. 
Al onze crewleden en vrijwilligers uit de Euregio, van alle leeftijden moeten zich kunnen 

blijven ontwikkelen. 
 ‘t PASSIE verhaol van Stichting Tiba en al haar creatieve evenementen eromheen zijn dus

 “ein Sjpringplank veur talent” 

Een springplank
voor talent

De Tiba Crew is sinds 2002 actief in heel Limburg en ver daarbuiten. 
Met vele programma’s, kadervormingsactiviteiten en evenementen. 

Negen jaar op rij 
organiseerde Tiba de grootste Levende Kerststal van Europa, waar 

duizenden bezoekers gratis mochten worden verwelkomd. 

Maar ook de avonturentochten zoals “De Bokkeriejers” en natuurlijk 
het onvergetelijke “Mousquetaires” hebben veel kinderen en ouders 

in hun hart gesloten. 
Na vier geweldige “DInner with the Vampires” Theaterdiners, blijven 

we onze grenzen verleggen met een uniek Beleef-Theater: Café René 
(gebaseerd op de tv hit Allo Allo.) welke in december 2023 weer op de 

planken staat.
 

In ons jubileumjaar 2017 tijd om het over een andere boeg te gooien. 
Tiba lanceerde project SAMEN. Cultuur, samenwerking en kunst 

komen bij elkaar in dit bijzondere project waarbij alle generaties een 
steentje bijdragen. 

Het thema “blijf verbinden” is sindsdien een terugkerend item. 

En dan… in 2022, tijdens ons 20 jarig jubileum, gingen we voor groots 
en letterlijk de grens over met onze grootste Euregionale productie 

ooit : ’t PASSIE verhaol -2022.
Met zo’n 140 vrijwilligers werd deze mega-productie gerealiseerd. 

Het thema is ons jubileum jaar was “blief verbinje” en dat is gelukt, 
want verre weg de meeste van deze vrijwilliger en veel nieuwe, staat 

te trappelen om nu vier geweldige voorstellingen te geven van ’t 
PASSIE verhaol – in Concert.

Wij hopen u als gast, vrijwilliger of als deelnemer te mogen ontvan-
gen tijdens een van onze bijzondere evenementen.



Adverteren doe je om je naam of 
product aan een grote doelgroep 
kenbaar te maken en adverteren 
heeft ook zijn prijs. 

Vaak zijn het eenmalige adverten-
ties die niet door iedereen 
gelezen/gezien worden, de kracht 
komt uit de herhaling maar daar zit 
een kostenplaatje aan.
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Wij bieden een unieke mogelijkheid om je te verbinden aan ons evenement, middels een 
sponsorpakket waarmee je ons steunt  en er ook zeer zeker zelf beter van wordt, want je 
naam en product krijgt bekendheid bij een heel groot publiek in de hele regio.

Wel een eenmalig bedrag maar geen eenmalige advertentie, gelukkig meer nog dan dat, 
afhankelijk van het pakket dat je kiest wordt je naam elke keer weer genoemd en maakt het 
toch mensen nieuwsgierig om te kijken wat jij ze kunt bieden met je bedrijf en producten.

Bij de specificatie van de diverse pakketten kun je zien hoeveel exposure je krijgt voor welk 
geld en nogmaals, deze bedragen zijn eenmalig dus aan jou de keuze; wat is het je waard om 
je naam en product in de grensregio aan de mensen te laten zien?

Ga in gesprek met één van onze crewleden en we kunnen je adviseren in wat voor jou een 
passend pakket zou kunnen zijn.

Graag tot ziens !



 

SPONSORPAKKET 
 
Begunstiger  € 25,= tot € 75,= 
   Naamsvermelding in het programmaboekje (oplage 2000 stuks) 
 
Sponsor D  € 100,= 
   Naamsvermelding op website, Instagram, Facebook 
   Naamsvermelding in het programmaboekje (oplage 2000 stuks) 
   2 VIP tickets* slotvoorstelling zondag 11 juni. 
 
Sponsor C  € 200,= 

Naamsvermelding op website, Instagram, Facebook 
   Naamsvermelding in het programmaboekje (oplage 2000 stuks) 
   2 VIP tickets* slotvoorstelling zondag 11 juni. 
 
Sponsor B  € 350,= 
   Logovermelding op website, Instagram, Facebook 
   + persoonlijke advertentie op socialmedia 
   Advertentie halve pagina programmaboekje (oplage 2000 stuks) 

Logovermelding op groot zeil 
Gemeenschapshuis van maandag 3 t/m 12 juni  
naamvermelding op (digitale) entreebewijzen 
Logo op flyers (oplage 10.000 stuks) 
4 VIP tickets* slotvoorstelling zondag 11 juni. 

    
Sponsor A  € 500,=  (maximaal 9) 
   Logovermelding op website, Instagram, Facebook 

+ persoonlijke advertentie op socialmedia + logo op pagina in Waekblaad 
   Advertentie hele pagina programmaboekje (oplage 2000 stuks) 

Logovermelding op groot zeil bij toegang kerk en 
Gemeenschapshuis van maandag 3 t/m 12 juni  
Logo op (digitale) entreebewijzen 
Logo op posters en flyers (oplage 15.000 stuks) 
Logo vermelding op sponsorwand in Gemeenschapshuis  
8 VIP tickets* slotvoorstelling zondag 11 juni.  

 
* VIP Ticket: 
U wordt om 18.00u ontvangen in het Gemeenschapshuis te 
Nieuwstadt met een hapje / drankje vooraf en een meet&greet 
met onze hoofdrolspelers. Waarna u naar de zitplaatsen onder 
de toren in de kerk wordt begeleid. Tevens ontvangt u een 
goodie-bag met o.a. een programmaboekje en een mooi 
aandenken. 

 

Er is niets mooiers dan het samenkomen van 
lokale culturen. Verenigingen en organisaties die de handen in elkaar slaan en een podium 

bieden aan creativiteit van 
vrijwilligers.  

Uiteraard is daarbij belangrijk dat iedereen -jong en oud- zijn of haar talent kan 
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