Hoe u Vriend van
Amerfortissimo wordt
Hebt u uw keuze gemaakt uit de drie Vriendschappen?
Vul dan het kaartje (z.o.z.) volledig in, knip het uit en stuur
dit in een gefrankeerde envelop naar:
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Amersfoort
Zandbergenlaan 16
3817 GN Amersfoort
Uw donatie zien wij graag tegemoet op:
Rekeningnr.: 1368.71.984
Ten name van: Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Amersfoort

Hebt u vragen? Stuur dan een mail naar info@amerfortissimo.nl. Voor meer informatie
over concerten en andere activiteiten van Amerfortissimo kunt u terecht op

www.amerfortissimo.nl
✁

Investeer in iets moois

Steun met uw vriendschap concerten en
maatschappelijke en educatieve muziekprojecten
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Amersfoort
Zandbergenlaan 16, 3817 GN Amersfoort

foto: Merlijn Doomernik

Word Vriend van
Amerfortissimo

Voor iedereen, van kleuters tot plussers
Sint-Aegtenkapel, september 2011. Amersfoort is een kamermuziekfestival rijker:
Amerfortissimo! Een initiatief van de jonge, in Amersfoort getogen violiste Lonneke van
Straalen. Haar ‘drive’: een inspirerende ontmoetingsplaats creëren waar muzikale passie
en ervaringen kunnen worden gedeeld. Voor iedereen, van kleuters tot plussers. Voor
kenners en leken. Uit Amersfoort of van ver daarbuiten.

‘Rijp en groen’, een kweekvijver voor talent
Ontwikkeling van jong talent staat hoog in het vaandel van Amerfortissimo. Als podium
voor ‘rijp en groen’ biedt het festival net afgestudeerde musici volop gelegenheid samen
te werken met ervaren musici. In bekende én minder bekende kamermuziekwerken.
Ook werkt het festival samen in educatieve projecten met muziekscholen en andere
onderwijsinstellingen.

Più Amerfortissimo: concerten op locatie
Naast jaarlijkse concerten in de Sint-Aegtenkapel is er Più Amerfortissimo. Waarmee het
festival een bijzonder maatschappelijk doel dient. Want Più Amerfortissimo brengt muziek
bij mensen in zorginstellingen en ziekenhuizen voor wie de levensomstandigheden het
niet toelaten naar een concert te gaan. En voor wie klassieke muziek juist dán een extra
dimensie kan hebben.

“Als kind bezocht ik samen met mijn ouders
klassieke kamermuziekconcerten in de
Sint-Aegtenkapel. Hier werd ik overweldigd
door de prachtige akoestiek en de schitterende sfeer. Het was altijd al mijn wens om
het Amersfoortse muziekleven te verrijken
met een klassiek kamermuziekfestival.

“Kies voor een
vriendschap waar
muziek in zit”
Amerfortissimo betekent voor mij een
inspirerend avontuur, waarin muziek
in al haar facetten iets moois tot stand
brengt. Een bijzondere chemie tussen
musici onderling, maar ook tussen
musici en toehoorders, van jong tot oud.
Of het nu in de vertrouwde Sint-Aegtenkapel is of ‘op zaal’ in een ziekenhuis.

foto: Merlijn Doomernik

Waarom u Vriend van Amerfortissimo wordt

Word Vriend van Amerfortissimo. Met
uw financiële steun onderschrijft u uw
betrokkenheid met het festival. En voor
welke vriendschap u ook kiest, voor mij
staat vast dat ik mij enorm gesterkt voel
door uw vriendschap. Niets is mooier
dan spelen voor een zaal vol vrienden!”
Lonneke van Straalen
Artistiek leider van Amerfortissimo

Word daarom Vriend van Amerfortissimo!

Ja, ik word Vriend van Amerfortissimo!
Aanhef:

Maak uw keuze uit drie Vriendschappen
Mezzoforte
Donatie vanaf € 50,U krijgt als dank € 2,50 euro korting
op toegangsprijzen en u mag een
openbare repetitie bijwonen.

Forte
Donatie vanaf € 150,U krijgt als dank 2 gratis kaarten
voor 1 concert naar keuze en u mag
een openbare repetitie bijwonen.

Fortissimo
Donatie vanaf € 250,- jaarlijks
gedurende 5 jaar
U krijgt als dank een speciaal Vriendenconcert
en -diner aangeboden, 2 gratis kaarten voor
1 concert naar keuze en u mag een openbare
repetitie bijwonen.
NB: Bij een jaarlijkse gift gedurende vijf jaar is uw
donatie volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Dankzij de belangeloze medewerking van
Veldjesgraaf & Korlaar Notarissen, zijn er geen
kosten voor u verbonden aan het opmaken van
de vereiste notariële akte. Na uw aanmelding
neemt het bestuur persoonlijk contact met u op.

Woudenberg en Scherpenzeel

Dhr

Mevr

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
E-mail:

Ik kies als Vriendschap:
Mezzoforte
Ik doneer

€

Datum:

VELDJESGRAAF & KORLAAR NOTARISSEN

✁

Door Vriend van Amerfortissimo te worden investeert u in iets moois! Mede door uw
financiële bijdrage maakt u de ontwikkeling en uitvoering van Più Amerfortissimo,
concerten en educatieve projecten mogelijk. Geef Amerfortissimo een stabiele basis!

Forte

,

Fortissimo

Ik doneer (min. € 150,-)

(min. € 50,-)

€

Handtekening:

,

Ik doneer (min. € 250,-)

€

,

jaarlijks gedurende 5 jaar

