WORD VRIEND
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Het Tilburgs Byzantijns Koor wil het in meer dan 70 jaar opgebouwde
erfgoed met haar bijzondere eigenheid en koorcultuur behouden en verstevigen. In die 70 jaar heeft het koor een unieke plaats in de Nederlandse koortraditie verworven
Voor een goed toekomstperspectief wil het koor nieuwe podia bereiken
en nieuwe leden werven. Om dit te kunnen realiseren is de steun van
velen nodig.
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Om het draagvlak voor het koor te versterken kent het koor
‘Vrienden van het TBK’
De ‘Vrienden van het TBK’ steunen het koor en maken het mogelijk
dat het koor zich verder ontwikkelt, nieuwe muzikale activiteiten kan ontplooien en nieuwe podia betreden kunnen worden. Ook maken zij het
mogelijk dat het koor de bijzondere en tot de verbeelding sprekende muziek kan blijven uitdragen in liturgievieringen volgens de Slavisch Byzantijnse ritus en tijdens concerten.
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Voor de ‘Vrienden van het TBK’ zetten wij onze deuren zo wijd mogelijk open
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Als vriend hebt u gratis toegang tot de concerten die door het koor
gegeven worden.
Gratis toegang tot de workshops die het koor geeft.
Tweemaal per jaar ontvangen vrienden het vriendenbulletin met
nieuws, de agenda, informatie over de ontwikkelingen van het koor
etc.
Een jaarlijkse vriendenbijeenkomst met een culturele / muzikale
invulling.

Rekening: NL97INGB0005161875
Telefoon: 06 83116356
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Wilt u zich aanmelden als Vriend?
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Ik word Vriend en maak jaarlijks ……………… over.

(adviesbedrag minimaal € 30,- per jaar)
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Inleveren kan tijdens een uitvoering door het koor, of per post naar
onderstaand adres

Inleveren kan tijdens een uitvoering door het koor, of per post naar
onderstaand adres

Vrienden van het Tilburgs Byzantijns Koor
Postbus 4254
5004 JG Tilburg

Vrienden van het Tilburgs Byzantijns Koor
Postbus 4254
5004 JG Tilburg

