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Waterfront Entertainment brengt met veel enthousiasme naar buiten dat Exact, leverancier  van 

financiële en bedrijfssoftware, zich voor een periode van minimaal twee jaar als hoofdsponsor 

heeft verbonden aan hun productie Willem van Oranje de musical.  Het thema verbondenheid 

neemt een centrale plek in de thematiek van de musical. Dit willen beide partijen in de 

samenwerking dan ook nastreven en uitstralen.  

 

Vandaag is de overeenkomst geformaliseerd op de bouwgrond van het theater in Delft door het 

tekenen van het contract door Paul Ramakers, CEO van Exact en Pierre Karsten en Rick Engelkes, 

producenten van de musical over het leven en het gedachtegoed van Willem van Oranje. Het theater 

wordt speciaal gebouwd voor de musical, naast het hoofdkantoor van Exact. Willem van Oranje 

wordt weer tot leven gewekt op historische grond, in de stad waar hij is gestorven voor zijn idealen 

en waar hij ligt begraven.  

 

Rick Engelkes is bijzonder blij dat Exact zich op deze overtuigende manier verbindt aan hun 

productie. “Je Maintiendrai” (ik zal handhaven), de spreuk van Willem van Oranje: daar heb ik in deze 

coronatijd veel aan gedacht en aan vastgehouden. Als een mooi bedrijf als Exact zich dan op deze 

overtuigende manier verbindt aan ons bijzondere project en net als wij gelooft in onze productie en 

de match met hun zakelijke doelgroep, daar kunnen wij alleen maar trots op zijn.”  

 

Pierre Karsten vult aan: “Bovendien geeft Exact met deze samenwerking veel vertrouwen aan de 

culturele sector in zijn geheel, wat na de coronapandemie heel bijzonder genoemd mag worden”.  

 

De inhoudelijke details van dit unieke, strategische partnerschap worden in een latere fase bekend 

gemaakt maar betreffen in ieder geval samenwerking op het gebied van branding, activatie en 

hospitality.  

 

 
Van links naar rechts: Rick Engelkes, producent, Paul Ramakers en Ellis Nieuwlaat van Exact en Pierre 

Karsten, producent, op de bouwgrond van het toekomstige theater in Delft. 

 

 

 



 

Waterfront Entertainment B.V. 

Waterfront Entertainment stelt zich ten doel om met een enorm betrokken team te werken aan de 

productie, uitvoering en promotie van Willem van Oranje de musical, in een daarvoor speciaal 

gebouwd theater in Delft. Het publiek wordt van begin tot eind ondergedompeld in een unieke 

ervaring van spel, beeld & geluid. 

 

Exact  

Exact, opgericht in Delft in 1984, is de marktleider in financiële en bedrijfssoftware. Klanten zijn 

vooral actief in de accountancy, productie, professionele dienstverlening, groothandel, logistiek en de 

bouwsector. Meer dan 550.000 bedrijven in de Benelux vertrouwen op één of meerdere oplossingen 

van Exact.  

 

Willem van Oranje – Musical des Vaderlands 

Willem van Oranje de musical verbeeldt op spectaculaire wijze de strijd van een man voor vrijheid, 

tolerantie en verbondenheid. Een verhaal waarvan iedereen het einde kent, maar niemand het begin. 

Hij gaf daar zijn bezit voor op, en verloor zijn broers, zijn zoon en uiteindelijk zijn leven. Maar is de 

strijd van Willem al gestreden? Anno nu is zijn missie misschien wel actueler dan ooit.  

 

Voor meer informatie 

Waterfront Entertainment, Annelieke van Veldhoven, marketing manager 

annelieke@willemvanoranje.nu, 06-20430315 

 

Exact, Annemarije Dérogée, corporate communications 

annemarije.derogee@exact.com, 06-52797556 

 


