


De Utrecht Canal Pride beleefde in 2017 een spetterende 
eerste editie. Met meer dan 25.000 bezoekers en een 
unieke sfeer langs de grachten was het meteen duidelijk 
dat er een vervolg zou komen. Op zaterdag 16 juni 2018 
gaan we weer trots door Utrecht met een bonte stoet van 
boten uit de LHBTI-gemeenschap. Bent u er ook bij als 
sponsor?

TrOTs DOOr UTreCHT
De Utrecht Canal Pride is in het leven geroepen om de ruim 80 LHBTI- 
organisaties in en rond Utrecht meer zichtbaarheid te geven. Samen 
gaan we ‘trots door Utrecht’, om ons werk voor één dag nog meer 
in de spotlights te zetten. Van homomannenkoor tot partyboot, van 
boekhandel tot politiek. Allemaal laten we zien dat zichtbaarheid van 
onze gemeenschap belangrijk is om de acceptatie van elke minderheid 
te vergroten.

VIer OOk Mee In 2018!
Mede dankzij de betrokkenheid van lokale bedrijven en organisaties 
werd de eerste editie van de Utrecht Canal Pride een doorslaand  
succes. Ook in 2018 zijn sponsoren weer van harte welkom om de 
parade te omarmen. Een partnership draagt niet alleen bij aan een 
bijzonder Utrechts event, het zorgt ook voor een positief imago van  
uw bedrijf of organisatie. U komt bovendien onder de aandacht van  
een enorm publiek tijdens het event. En natuurlijk kunt u de Utrecht  
Canal Pride van dichtbij meebeleven op het VIP-deck aan de gracht!



De sPOnsOrMOgeLIjkHeDen
Die zijn min of meer onbeperkt. Uw logo op de t-shirts van meer dan 
150 vrijwilligers langs de route? Eén van de bruggen op de Oudegracht 
in uw huisstijl? Branding op de begeleidende boten? Of wilt u liever 
online zichtbaarheid in bijvoorbeeld de aftermovie of tijdens de lives-
tream? Er is van alles mogelijk – van een sticker op uw etalage-
raam waarmee u uw betrokkenheid aan hele binnenstad toont tot 
een ‘premium’ totaalpakket. We doen u graag een aanbod!
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Vier mee als sponsor! 
Bent u ook van de partij als partner van de Utrecht Canal Pride? 
Ralf Mens van Stichting Utrecht Canal Pride vertelt u graag meer 
over de sponsormogelijkheden, groot of klein: 06-48775406 of 
r.mens@utrechtcanalpride.nl.



Aftermovie bereikte 
175.000 mensen

26 boten, 40 in 2018

150 vrijwilligers

1000 opvarenden

Facebookpagina UCP 
van 0 naar 4.500 likes

25.000 bezoekers



Meer weten? kijk op
www.UTreCHTCAnALPrIDe.nL 

sAVe THe DATe

wat
Utrecht Canal Pride is de eerste en enige LHBTI-botenparade 
in Utrecht, met tienduizenden toeschouwers langs de grachten.

waar en wanneer
De parade vindt plaats in het openingsweekend van het 
Midzomergrachtfestival, op zaterdag 16 juni. De eerste boten 
vertrekken om 14.00 uur vanaf de Catharijnesingel. 

wie
Voor iedereen in Utrecht en ver daarbuiten.

ZATerDAg 
16 jUnI 2018


