VOLS FORMAR PART DEL
FESTIVAL D’ESTIU DEL VALLÈS?

EL FESTIVAL D’ESTIU
DEL VALLÈS

El Fresc Festival és el Festival d’Estiu de Sabadell i el Vallès. Una iniciativa
que va néixer el 2017 de la força de diferents entitats amb l’objectiu de cobrir
una oferta inexistent i posar en valor un espai del Centre de Sabadell ideal
per a les vetllades d’estiu i molt estimat per la ciutadania: l’Amfiteatre
dels Jardinets de l’Espai Cultura Fundació Sabadell o, com el coneix tothom,
l’Amfiteatre dels Jardinets.
La primera edició del Fresc Festival va incloure 26 representacions de teatre,
música, poesia, musicals... I va ser tot un èxit: es va tancar amb un total de
5.500 espectadors i un índex d’ocupació global superior al 77 per cent.
El Fresc Festival és el resultat lògic de les programacions d’estiu que fins ara
desenvolupaven, de forma singularitzada, els seus impulsors. Des de l’any
passat, aquells antics cicles estiuencs conflueixen en una proposta única,
més forta, més clara i, com demostren els resultats, més atractiva per als
espectadors.
El Fresc Festival és, també, una proposta que vol transcendir l’àmbit purament
local per esdevenir una cita consolidada a nivell comarcal. Aspira a ser un dels
grans certàmens d’estiu del Vallès, és a dir, vol atreure espectadors tant de
Sabadell com de les poblacions del voltant que tenen Sabadell com a punt
de referència.

L’AMFITEATRE DELS JARDINETS

L’Amfiteatre dels Jardinets de l’Espai Cultura Fundació Antiga Caixa Sabadell
1859 és un oasi de natura i tranquil·litat en ple Centre de Sabadell, un punt de
trobada indiscutible de la ciutadania i, per tant, un lloc ideal on desenvolupar
convocatòries artístiques i culturals a l’aire lliure aprofitant la fresca dels vespres
i les nits d’estiu. Es tracta d’un parc urbà excel·lentment comunitat i amb
tots els serveis necessaris per garantir el confort dels espectadors i la qualitat
de les representacions.

L’Amfiteatre té una capacitat superior a les 250 localitats i està ubicat en
un entorn que permet desenvolupar multitud d’activitats paral·leles a
les convocatòries artístiques pròpiament dites. Aquesta circumstància obre
un ventall molt atractiu de possibilitats a les empreses patrocinadores i
col·laboradores del Fresc Festival. Possibilitats que van des de la presència d’un
estand de promoció fins al desenvolupament d’accions més personalitzades
amb els espectadors.

EXPERIÈNCIES
PER ALS ESPECTADORS
El Fresc Festival no vol ser només un aparador de convocatòries artístiques
en el camp del teatre, la música o el cinema. L’espai en el que es desenvolupa
permet ampliar aquestes activitats amb un seguit de propostes complementàries
que permetin als espectadors assaborir una autèntica experiència estiuenca
sense moure’s de la ciutat.
Els Jardinets de l’Espai Cultura Fundació Sabadell disposen d’un complet
servei de restauració que permet completar les vetllades culturals, per exemple,
amb sopars a la fresca. I, a més, algunes de les convocatòries artístiques es
complementen amb xerrades postfunció amb valor afegit, com per exemple
degustacions de vins, entre d’altres.

SUMA DE TALENT
El Fresc Festival es nodreix de l’experiència de diferents entitats de Sabadell
que promouen algunes de les programacions culturals més importants
de la ciutat durant la temporada convencional. Una autèntica suma de talent
per oferir als espectadors una oferta unitària de gran qualitat, dirigida a un
col·lectiu ampli de públic (inclòs el familiar) i molt accessible. Una cita
indispensable de l’estiu a Sabadell i el Vallès Occidental.
El Fresc Festival neix de l’aliança entre la Fundació Antiga Caixa Sabadell
1859, gestora de l’Espai Cultura Fundació Sabadell; Joventuts Musicals
de Sabadell, i UiU Promotors. Les programacions que aquestes entitats
desenvolupen al llarg de l’any reuneixen milers d’espectadors de teatre, teatre
familiar, música de cambra, clàssica, cançó...

COM POTS SER PART DEL FRESC FESTIVAL?
PATROCINI PRINCIPAL

PATROCINI DESTACAT

> Presència de la marca en tot el material
promocional i de comunicació que generi el
Festival (cartelleria, programes, dossier de premsa,
notes de premsa, anuncis...).
> Tres lones promocionals de 180 x 180 cm a
l’espai del Festival (amb el missatge escollit pel
patrocinador).
> Menció específica del patrocini a les xarxes
socials del Festival (Facebook, Twitter i Instagram)
amb creativitat ad hoc.
> Nota de premsa específica de comunicació del
patrocini.
> Presència d’un representant de la marca a la
roda de premsa de presentació del Festival.
> Possibilitat d’instal·lar un estand a l’Amfiteatre
dels Jardins de l’Espai Cultura Fundació Sabadell
1859 durant les funcions.
> Possibilitat de distribuir material promocional
entre els espectadors durant les funcions.
> Inclusió del logo a les entrades del Festival.
> 30 entrades per a alguna de les funcions per
obsequiar a clients, proveïdors i stakeholders en
general.
> Un anunci d’una pàgina al programa del
Festival.

> Presència de la marca en tot el material
promocional que generi el Festival (cartelleria,
programes i dossier de premsa).
> Dues lones promocionals de 180 x 180 cm a
l’espai del Festival (amb el missatge escollit pel
patrocinador).
> Possibilitat de distribuir material promocional
entre els espectadors.
> 15 entrades per a alguna de les funcions per
obsequiar a clients, proveïdors i stakeholders en
general.

PREU 10.000 €

PREU 2.500 €

PATROCINI DE FUNCIÓ
Patrocini d’una de les vetllades del Fresc Festival
> Presència de la marca en tot el material
promocional relacionat amb l’espectacle o
funció patrocinada. Inclusió del logo en la fitxa
corresponent al programa del festival sota l’epígraf
“Funció patrocinada per...”.
> Menció del patrocini en la comunicació de
l’espectacle o funció patrocinada (incloses notes
de premsa, si procedeix).
> Possibilitat d’instal·lació d’un estand a l’espai
del Festival el dia de la funció patrocinada.
> Presència gràfica de la marca (mitjançant els
suports aportats pel patrocinador) durant la vetllada/
funció patrocinada.
> Presència del patrocini en dues lones a l’espai del
Festival juntament amb els altres patrocinadors de
funció.
PREU 1.000 € PER FUNCIÓ

EL FRESC FESTIVAL 2017 EN XIFRES
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