Erien Withouck, from ‘We’re All Living on a Giant’s Solar Model of the Universe’

BredaPhoto BusinessCircle
De BredaPhoto BusinessCircle ondersteunt jonge talentvolle fotografen.
Wij willen hen koppelen aan onder
nemers die geloven in de kracht van
creativiteit en in maatschappelijk ver
antwoord ondernemen. Bedrijven die
jonge professionele fotografen willen
steunen in hun ontwikkeling en onder
nemerschap. De BusinessCircle is
gebaseerd op het ‘steen in het water’
model, waarbij de Circle steeds groter
wordt omdat ondernemers elkaar
enthousiasmeren. Leden van de Circle
geven jaarlijks een bedrag maar kunnen
ook (incidenteel) hun expertise, locatie
of andere diensten beschikbaar stellen.
Samen geven BredaPhoto en de betrokken ondernemers zo invulling aan het
talentenprogramma dat Breda ook
internationaal op de kaart zet.

Alexey Shlyk, from ‘The Appleseed Necklace’

Als ondernemer kent u het belang van het aantrekken
van creatief toptalent om nieuwe kennis en innovaties
in huis te halen die uw ondernemerssucces vergroten.
Ook het internationale fotofestival BredaPhoto investeert
elk jaar in een International Talent Program dat jong
creatief toptalent scout en ondersteunt. Juist in die
talentontwikkeling zoekt het festival de connectie met
het Bredaas bedrijfsleven via haar BusinessCircle.

Casper Fitzhue, from ‘Optimal Prime’

BredaPhoto
BusinessCircle

Ondernemers en BredaPhoto
BredaPhoto International Photofestival
toont tweejaarlijks ‘the state of the art’
van de hedendaagse fotografie aan
de hand van een internationaal relevant m
 aatschappelijk thema. Actueel,
prikkelend, toegankelijk en op een
originele m
 anier getoond in de buitenen binnenruimte van de stad. Voor de
8ste editie in 2018 is gekozen voor het
thema TO INFINITY AND BEYOND: over
wetenschap, technologie en hun impact
op mens en maatschappij. 7 weken lang
viert Breda het feest van de fotografie
en zijn de ruim 80.000 bezoekers ook
klant bij menig Bredase onderneming.
Creativiteit en business vloeien daar als
vanzelfsprekend samen. Om dit grootste fotofestival van Nederland mogelijk
te maken krijgt BredaPhoto steun van
overheden en fondsen. Daarnaast is
de samenwerking met het bedrijfsleven
onontbeerlijk voor het succes.

– Netwerken: via de BusinessCircle
ontmoet u gelijkgestemde nieuwe
bedrijven en bouwt u actief aan uw
relatienetwerk met mogelijke nieuwe
business kansen tot gevolg.

– Media-exposure: in communicatie
rondom de BusinessCircle wordt
uw merk en bijdrage expliciet en op
een a
 ctieve manier uitgedragen door
BredaPhoto als ondersteuner van
jong fototalent. Dat levert media-
exposure en merk-sympathie op.

– Opbouw bedrijfscollectie: als uw
interesse in jong fotografie talent
verder gaat dan alleen het bekijken
van fotografie, dan kunt u in samen
werking met de BusinessCircle en
gekoppeld aan het International
Talent Program van BredaPhoto
een bedrijfscollectie opbouwen.

– Relatiemanagement: een programmering van jong talent op het tweejaarlijkse fotofestival BredaPhoto én
op de talent-expositie in het tussenjaar
van de BredaPhoto biënnale kunt u
benutten als ontmoetingsplatform met
uw relaties. Samen met u ontwikkelt
de BusinessCircle bovendien tweemaal
per jaar een ‘special event’, dat exclusief toegankelijk is voor leden en hun
relaties en waar de ontmoeting met
jong fotografietalent centraal staat.

– Mentorship: uw (commerciële)
ervaringen en netwerk kunnen jonge
fotografen helpen om hun cultureel
ondernemerschap te verbeteren en
te verdiepen. Zo kunt u uw kennis en
kunde op een zinvolle manier delen
met anderen.

Stichting BredaPhoto Fund
De Stichting BredaPhoto Fund
(bredaphotofund.nl) heeft als doel
stelling de activiteiten van de Stichting
BredaPhoto te ondersteunen en beheert
daartoe het vermogen. Beide organisaties zijn door de Belastingdienst
aangewezen als culturele ANBI, een
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Deze instellingen zijn vrijgesteld van
schenkings- en successierechten.
Uw bijdrage door middel van uw lidmaatschap aan de BusinessCircle komt dus
geheel ten goede aan het International
Talent Program van BredaPhoto.

Jan Q. Maschinski, from ‘Vortex’

– Merkprofilering: in het licht van maatschappelijk verantwoord ondernemen
draagt u als lid van de BusinessCircle
bij aan een positieve en cultureel
betrokken profilering van uw merk.

Founder, Partner of Member
Voor een jaarlijks vast bedrag kunt
u deelnemen aan de BusinessCircle.
U verbindt zich voor tenminste 3 jaar.
Deelname aan de BusinessCircle en de
events is persoonlijk en voorbehouden
aan eigenaren en directieleden. U kunt
zich aansluiten als Founder (€ 5.000
per jaar), Partner (€ 2.500) of Member
(€ 1.000,- per jaar). Op uw deelname
is een aantrekkelijke fiscale regeling
van toepassing. Bedrijven mogen voor
de vennootschapsbelasting de aftrek
van hun gift met 50% verhogen. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar de
site cultuurdaargeefjeom.nl onder de
tag ‘bedrijven’.

Pauline Niks & Jesse Cremers, from ‘CARAVAN – Bending and Stretching the Rules’

Van waarde voor ondernemers
In ruil voor hun bijdrage creëert BredaPhoto met de
BusinessCircle een inspiratief platform dat creativiteit
en kennisuitwisseling prikkelt en dat ingezet kan worden
voor merkprofilering, netwerken, media-exposure,
relatiemanagement én desgewenst het opbouwen
van een bedrijfscollectie foto’s:

“In ons werk is een prettige omgeving
heel belangrijk. Ik vind dat kunst
daarin van betekenis kan zijn. Het kan
van invloed zijn op je mindset of als
gespreksonderwerp dienen. In mijn
kantoor heb ik een aantal kunstwerken
van hedendaagse kunstenaars en ik
geniet daar elke dag van. Kunst stelt
vragen en daagt uit. Daarom ondersteun
ik initiatieven in deze stad om jonge
kunstenaars een podium te geven.
Daarbij vind ik het heel aantrekkelijk
om een bedrijfscollectie fotowerken
op te kunnen bouwen. Het idee van
de BusinessCircle is voor mij aanleiding
om samen met andere bedrijven een
fotoproject op te gaan zetten, waarbij
wij jonge kunstenaars een opdracht
aanbieden. Zo maak je het voor een
nieuwe generatie fotografen mogelijk
om ervaring op te doen en een nieuw
publiek te bereiken.”

“Onlangs werd ik nog echt geraakt
door de fotografie, door een bijzonder
toeval. Zo’n 40 jaar geleden gaven
mijn ouders een jonge, onbekende
fotograaf o
 pdracht om hun bedrijf te
fotograferen. In plaats van de glanzen
de machines en moderne werkproces
sen, koos hij er voor om een artistieke
impressie te maken. Mijn ouders vonden
het niet geslaagd en hebben de foto’s
nooit opgehangen. Toen we enkele
jaren geleden onze nieuwe productiehal
gingen bouwen vond ik ze weer terug.
Wat waren ze prachtig en treffend!
Het bleek dat de foto’s gemaakt waren
door Paul den Hollander, inmiddels
een grote naam in de fotografie.
Ik heb de serie in ere hersteld en een
mooie plek gegeven. Deze foto’s
betekenen veel voor mij. Fascinerend
hoe een kunstenaar compleet anders
naar dezelfde w
 erkelijkheid kan kijken.
Beelden hebben zoveel impact op onze
samenleving. Met het ondersteunen
van de B
 redaPhoto BusinessCircle kan
ik als bedrijf laten zien midden in de
samenleving te staan.”

— Marjon Habets
Advocaat/Marjon Habets,
meester in samen scheiden, Breda

— Ben Otten
Directeur Machinefabriek Otten, Breda

“Maatschappelijk verantwoord onder
nemen heeft een belangrijke plaats
in ons bedrijf. Zo bouwen we aan een
lerende organisatie volgens de LEANbouwfilosofie, waarin verspilling in het
totale bouwproces wordt gedetecteerd
en geëlimineerd. Verder bekleden
diverse collega’s bestuurs- en toezicht
houdende functies in maatschappelijk
betrokken organisaties en voeren we
jaarlijks onbezoldigd maatschappelijke
en educatieve projecten uit. Winters is
zich bewust van de noodzaak om écht
vakmanschap te behouden. Opleiding
en persoonlijke ontwikkeling staan
hoog in het vaandel. Daarom past het
streven van de BredaPhoto Business
Circle om jonge fotografen een platform
te geven ook zo goed bij ons bedrijf.
Daarbij zijn er raakvlakken in ‘het gevoel
hebben’ voor vormgeving, beeld en
maatvoering. Zaken waarmee wij in het
bouwen dagelijks te maken hebben.
Net als in de bouw, is er in de fotografie
ook volop innovatie gaande. Ik vind
dat we als bedrijfsleven cultuur moe
ten ondersteunen en zet me daarom
graag in om ook mijn relaties daarvoor
enthousiast te maken.”
—M
 ichiel Stevens
directeur Winters
bouw & ontwikkeling, Breda

“ABAB is sparringpartner voor onder
nemers en zet haar kennis en ervaring
in voor het geven van financieel econo
mische bedrijfsadviezen die bijdragen
aan het succes van ondernemingen.
Ondersteuning van de BusinessCircle
gaat om meer dan geld alleen. Samen
met ondernemers kan de stad Breda
zich profileren met het grootste foto
festival van Nederland, dat een groei
end internationaal aanzien heeft. Een
wereld zonder fotografie kunnen we
ons niet meer voorstellen. BredaPhoto
toont dat belang en bereikt daar een
groot publiek mee.”
— Geert Siefken
ABAB Accountants en Adviseurs Breda
en voorzitter van VOC Netwerk tot
Resultaat, Breda

‘Breda brengt het samen’; ook op
het vlak van ondernemerschap en
cultuur. De BusinessCircle kan écht
wat betekenen voor jonge kunstenaars
bij het opzetten van hun beroeps
praktijk. Kennis en creativiteit met
elkaar delen: daar gaat het om.”

Lighthouse Fotografie Breda

— Paul Depla
burgemeester Breda
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Meer weten?
Wilt u meer weten over de waarde
van de BredaPhoto BusinessCircle
voor uw bedrijf? Neem dan contact
op met Marjorie van Geenhuizen,
relatiemanager van BredaPhoto via
marjorie@bredaphoto.nl of 0622925018.

© BredaPhoto
Postbus 1067
4801 BB Breda
bredaphoto.nl
   bredaphoto

