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De Vrienden van Amadeus & Co : de meest waardevolle partners
Door lid te worden van de Vrienden van de vzw Amadeus & Co wordt u een van onze meest waardevolle partners. Als
Vereniging zonder winstoogmerk rekenen we op uw liefdadige steun om nieuwe mogelijkheden te creëren voor uitzonderlijk
getalenteerde jonge artiesten teneinde de meesterwerken van Mozart uit te kunnen voeren in prestigieuze locaties van het
Brussels erfgoed. Wij rekenen ook op uw steun in onze inspanningen, deze culturele rijkdom betaalbaar en toegankelijk te
maken voor een breed publiek.
Door Lid, Steunend Lid of Beschermlid te worden, helpt u ons actief op de volgende wijze :
• Het organiseren van hoogwaardige muzikale events en educatieve activiteiten
• Het steunen van jonge zangtalenten op een beslissend moment in hun leven als kunstenaar
• Het in de kijker zetten van prestigieuze, maar voor het grote publiek niet of weinig bekende locaties van het Brussels erfgoed
• Het delen van het gemeenschappelijk goed dat cultuur heet met een publiek dat hier maar al te graag aan deelneemt
Uw gift is ook de beste manier om :
• Op de hoogte te blijven van onze laatste ontwikkelingen en toekomstige events
• Gegarandeerd toegang te krijgen tot de beste plaatsen in het theater of de concertzaal
• Met andere berschermleden van de kunst- en cultuursector in contact te komen
• U van een direct en persoonlijk contact met de kunstenaars te verzekeren
Als dank voor uw vrijgevigheid bieden wij u diverse voordelen om uw bezoek zo aangenaam en verrijkend mogelijk te maken.
Mozart wijst ons de weg. Doet u mee ?

Voordelen aangeboden aan de Vrienden van de vzw Amadeus & Co
LID

STEUNEND LID

BESCHERMLID

50,00 ¤

250,00 ¤

1000,00 ¤

Exclusieve voorverkoop voor de Vrienden nog voor
de opening van de kaartverkoop aan het grote publiek

x

x

x

Toesturen per e-mail van de Vriendenkrant

x

x

x

Uw naam vermeld in de Vriendenkrant

x

x

x

Het oﬃciële programma van het Midsummer Mozartiade-festival gratis

x

x

x

Uw naam vermeld in het oﬃciële programma
van het Midsummer Mozartiade-festival

x

x

Toegang tot het VIP-loket voor de voorstelling

x

x

Uitnodiging voor VIP-events het hele jaar door

x

x

Twee kaarten voor de generale repetitie

x

x

Een Double-Pass die toegang geeft tot alle voorstellingen
van het Midsummer Mozartiade-festival

x

Ontmoetingen met de artiesten tijdens
de repetitieperiode

x

Gelegenheid na de voorstelling de artiesten op het
podium te feliciteren en samen een drankje te nuttigen

x

Neem voor meer informatie of om u in te schrijven, contact op met Keith Tillotson at info@amadeusandco.be
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Inschrijvingsformulier
01.01.17 > 31.12.17

Voornaam

Naam

Postadres
Postcode

Land

Stad
Telefoonnummer

E-mail

Ik wil een schenking doen in de volgende categorie
Lid | € 50

Steunend Lid | € 250

Beschermlid | € 1000

Betalingswijze
Ik betaal het bedrag per bankoverschrijving aan
Amadeus & Co v.z.w. | IBAN: BE 85 0689 0268 9606 | BIC: GKCCBEBB

Ik wens ook
Als vrijwilliger te werken
Een receptie aan de artiesten te aanbieden
Onderdak aan een artiest te verlenen
Anoniem te blijven
De digitale Nieuwsbrief van de Vrienden van Amadeus & Co te ontvangen
Alle correspondentie per e-mail te ontvangen

Datum

Handtekening

Gelieve dit formulier terug te sturen naar
Amadeus & Co v.z.w. Vrijheidslaan 91 1080 Brusel | info@amadeusandco.be

