
 

UITNODIGING – VEENBRAND BEDRIJVENBIJEENKOMST  
 

 
 
In de zomer van 2020 vindt in het Rensenpark in Emmen een groots, uniek 
muziektheaterspektakel plaats dat tienduizenden inwoners uit de stad, regio en van ver 
daarbuiten naar Emmen zal trekken. Met landelijk bekende acteurs en crew, maar vooral 
ook met mensen uit de regio. Veenbrand is namelijk voor, van en met Drenten. Wij nodigen 
u daarom bij deze van harte uit voor de Veenbrand bedrijvenbijeenkomst. Hier vertellen wij 
u graag over de plannen en over de mogelijkheden voor ondernemers om te participeren, 
profiteren, iets unieks te beleven en bij te dragen aan de regio. Maak op dinsdag 21 januari, 
11 februari en 17 maart van 16.30- 18.00 uur in het Stadstheater in Emmen (in het 
Rensenpark) kennis met Veenbrand en laat u als een van de eersten informeren, ook over de 
zakelijke mogelijkheden. U zit op de eerste rij! 
 

Het Veenbrand muziektheaterspektakel  
In de zomer van 2020 wordt het voormalig Noorder Dierenpark, het Rensenpark Emmen, 
gevuld met verhalen, muziek, theater en spektakel. Dan strijkt Veenbrand neer in dit 
prachtige decor vol natuur en historie. Op en rond de Savanne wordt het publiek 
meegevoerd in de verhalen van drie hoofdpersonen. Verhalen met herkenbare dilemma’s én 
vuur, want het smeult onder de grond. Het publiek speelt een (inter)actieve rol en stuurt 
met keuzes de ontwikkeling van het verhaal, dat hoe dan ook uitmondt in een spectaculaire 
finale op de grootse en gloeiende decorvloer die tot leven komt.  
 
Met Veenbrand plaatsen Emmen en Drenthe zich op de kaart der verbeelding met een 
totaalbeleving die de Drentse identiteit ademt, een breed publiek aanspreekt en niet onder 
zal doen voor eerdere spraakmakende voorstellingen zoals het Pauperparadijs en 
Stormruijter. Veenbrand wordt een productie van internationale kwaliteit, vóór en zeker ook 
dóór Drenthe: meer dan 60% van de mensen voor en achter de schermen komt uit de regio. 
Met een nadrukkelijk maatschappelijke component: duurzaam georganiseerd, met een 



 

educatief programma met scholen en mogelijkheden voor alle inwoners om een voorstelling 
te bezoeken, ook al hebben zij bijvoorbeeld een kleinere beurs of zijn ze minder mobiel. In 
een reeks voorstellingen verwachten we zeker 25.000 bezoekers te mogen verwelkomen.  
 

Feel the Heat!  
Benieuwd naar Veenbrand en hoe uw onderneming kan profiteren? Kom naar de 
inspirerende Veenbrand presentatie op 21 januari, 11 februari en 17 maart van 16.30 – 
18.00 in het Stadstheater van Emmen! Breng gerust mensen mee.  
Gezien de belangstelling voor deze eerste van drie informatiebijeenkomsten raden we u aan 
om u snel aan te melden als u op de eerste rij wilt zitten:  
 
MELD U NU AAN, KLIK HIER  

https://www.veenbrand.theater/veenbrand-inschrijving-bijeenkomst/

