particuliere
gevers
Wat kun jij doen?

Hoge kwaliteit en lage drempels

alleen. Jouw steun is daarbij onmisbaar.

Oranjewoud Festival is een klassieke muziekfestival dat sinds
2012 plaatsvindt in het Friese Oranjewoud. Wij geloven dat

Met jouw bijdrage maak je mogelijk dat

hoge kwaliteit prima kan samengaan met laagdrempeligheid.

•

Dat laten wij elk jaar zien met toegankelijke onderdelen als
de gratis Proeftuin, het Prinsenwijkconcert en een gevarieerd
festivalprogramma met voor elk wat wils. Tegelijk doet
Oranjewoud Festival nooit concessies aan kwaliteit. De beste
musici worden geprogrammeerd en de muziek wordt in haar
waarde gelaten.

Culturele hoofdstad

mensen en muziek met elkaar
worden verbonden,

•

topmusici grensoverschrijdende concerten kunnen
uitvoeren,

•

er een ontmoetingsplek is voor de gemeenschap,

•

in Friesland klassieke muziek van het hoogste niveau te
horen is voor iedereen,

•

klassieke muziek weer op de menukaart komt van velen,

•

Fries jong talent de kans krijgt om zich te presenteren.

In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa.
Oranjewoud Festival is dan een van de kernprojecten en
verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de klassieke
programmering. Dat is een prachtige kans om Nederland
en Europa te laten zien waar wij voor staan: een verbonden
gemeenschap met een open vizier naar de buitenwereld.
Want bij Oranjewoud Festival geloven wij in een samenleving
waaraan iedereen kan meedoen en waarin verbondenheid,
openheid en verscheidenheid belangrijk zijn.

Hoe kun je ons steunen?
Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kun
je Oranjewoud Festival op verschillende manieren
ondersteunen. Wij zijn geholpen met elke bijdrage.
Bij voorbaat dank daarvoor!

Meer informatie en Aanmelden
Ga naar oranjewoudfestival.nl/vriend of mail naar

Doe met ons mee mee en steun oranjewoud festival
Door een festival te organiseren, lossen wij de

info@oranjewoudfestival.nl voor meer informatie of om je
aan te melden als vriend of donateur van het festival.

wereldproblemen natuurlijk niet op. Wat wij wel kunnen is
een positief geluid laten horen, zowel letterlijk als figuurlijk,
en anderen inspireren om dat ook te doen. Wij kunnen door

Oranjewoud Festival is een culturele ANBI. Het financieel

de muziek mensen met elkaar verbinden en ervoor zorgen

ondersteunen van een culturele ANBI biedt fiscale voordelen.

dat iedereen zich welkom voelt. Maar wij kunnen dat niet

Wij vertellen je daar graag meer over.

Vriend van Oranjewoud Festival (€ 35)

Donateur van Oranjewoud Festival (€ 750)

Als Vriend van Oranjewoud Festival

Als Donateur van Oranjewoud Festival

•

•

krijg je een uitnodiging voor het jaarlijkse vriendenconcert
voor één persoon*,

krijg je een uitnodiging voor het jaarlijkse vriendenconcert
voor twee personen*,

•

ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief

•

ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief,

•

kun je als eerste kaarten bestellen voor het festival,

•

kun je als eerste kaarten bestellen voor het festival,

•

ontvang je de speciale Oranjewoud Festival

•

word je met twee personen uitgenodigd voor het

Vriendenspeld.

Openingsconcert van het festival, met een feestelijk glas
na afloop,

Gouden vriend van Oranjewoud Festival (€ 150)

•

het festival,

Als Gouden Vriend van Oranjewoud Festival
•

krijg je een uitnodiging voor het jaarlijkse vriendenconcert
voor twee personen*,

krijg je vier vrijkaarten voor concerten naar keuze tijdens

•

ontvang je de speciale Oranjewoud Festival
Vriendenspeld.

•

ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief,

•

kunt je als eerste kaarten bestellen voor het festival,

Kring Oranjewoud Festival

•

word je met twee personen uitgenodigd voor de Gouden

Wil je méér doen? Dan is de Kring Oranjewoud Festival

Vrienden-borrel in De Proeftuin tijdens het festival,

wellicht iets voor jou. Neem voor meer informatie contact

ontvang je de speciale Oranjewoud Festival

op met Harm Witteveen (harm@oranjewoudfestival.nl) of

Vriendenspeld.

Yoram Ish-Hurwitz (yoram@oranjewoudfestival.nl).

•

*extra kaartjes kunnen worden bijbesteld

