LIEFDE VOOR MUZIEK?

STEUN DE OSSE OPERA!

WORD VRIEND/DONATEUR
Waarom vriend/donateur worden van de Osse Opera?
Met uw steun kunnen we een aantal concerten per jaar blijven uitvoeren, zoals een Lente- en
Herfstconcert plus een groots Kerstconcert in 2018. Help ons om dit te bereiken.
U steunt ons met € 35,- per jaar. Samen met uw partner voor € 50,- per jaar
Liefde is geven en nemen. Door de steun die u de Osse Opera biedt geniet u ook een aantal
voordelen:

Vriend/Donateur
•

U ontvangt de Nieuwsbrief

•

U ontvangt 25% korting op de entree bij onze concerten.

•

U hebt voorrang bij de kaartbestelling voor een concert

Wilt u meer informatie, neem contact op met: secretaris@osseopera.nl

0 Ja, ik word vriend van de Osse Opera en kies voor: 0
Ook eenmalige donaties zijn welkom.

€ 35,-

0

€ 50,-

(s.v.p. Aankruisen wat van toepassing is)

Naam:…………………………………………………………………m/v Plaats…….…………………………………….
Adres:………………………………………………………………………….Postcode………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………...
IBAN Nummer: NL………………………………………………………

0 Ja, ik word donateur van de Osse Opera

en geef de Osse Opera tot wederopzegging toestemming voor een doorlopende incasso
van €…………per maand/kwartaal/jaar.
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

0 Ja, ik steun met een eenmalige donatie ad €………………
Naam:…………………………………………………………. Datum :….…/…..…/2017
Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving van
uw rekening dan kunt u deze laten terugboeken.
Belt u daarvoor binnen 8 weken met uw bank.

Handtekening:

DE OSSE OPERA “OP WEG NAAR DE 100” ZOEKT NIEUWE LEDEN !
‘86 jaar jong en op naar de 100’, zeggen wij dan. Want wat is tegenwoordig oud?
Levenslust, enthousiasme, vrijwillige bijdrage en sociale cohesie, dit alles vindt men al 85 jaar
bij de Osse Opera. Maar het is niet genoeg. Het kan beter. Maar om de continuïteit te kunnen
waarborgen hebben we nieuwe leden nodig, vooral mannen.! Meldt u dus aan!
We hebben immers nog zoveel plannen:
Leer ons echt kennen en doe mee, b.v. als “project-zanger” voor ons komend lenteconcert
U kunt daarna altijd nog definitief besluiten of u lid blijft. De repetities in Sociaal Cultureel
Centrum De Binnenstad te Oss, starten weer op 10 januari 2018. De koffie staat voor u klaar.

Wat is een project-lid?
Als project-lid neemt u deel voor een bepaalde tijd/project of concert. In dit geval een
lenteconcert. U start vanaf 10 januari 2018. met repeteren, gelijk met het huidige koor.

Wij bieden wij u? :
•

Een gezellige vereniging waarbij u zich snel thuis zult voelen

•

Een stemtest, om bij de juiste stemsoort ingedeeld te kunnen worden

•

Repertoirestudie “online”, zodat u ook uw partij thuis kunt oefenen.

•
•
•

Stem- en ademtechniek o.l.v. onze dirigent Hans Lamers
U ontvangt een muziekmap met alle muziek
U besluit pas na het concert of u definitief lid wenst te blijven.

Maak kennis met ons en laat u meevoeren in onze muzikale wereld, waarbij een goede
stem en enthousiasme belangrijker is dan het “van blad kunnen lezen”.
Meld u vrijblijvend aan via secretaris@osseopera.nl, voor een eerste kennismaking tijdens
onze repetitie op de woensdagavonden in De Binnenstad, Barbaraplein te Oss.
Het verplicht u tot niets. Bedenk echter:

“Het is bewezen dat zingen gezond is en heilzaam voor de ziel”!

Ja, ik meld mij aan als project lid voor het komend voorjaarsconcert.
Naam:…………………………………………………………………m/v Plaats…….…………………………………….
Adres:………………………………………………………………………….Postcode………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………...

