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Aan alle lieÍhebbers van koormuziek

\{ord vriend Yan Ars Vocalis!

Beste wienden en wiendinnen van koormuzielg

Delfts Kamerkoor Ars Vocalis is een koor vol ambitie. rffe bouw-en aan kwaliteit, en willen met ons koor midden
in de samenleving staan. Zolatenwe ons veel vaker horen dan in concerten. w-e zijn bijvoorbeeld in 2013 regel-
matig te zien en te beluisteren gel ieest in verzorgingshuizeq tijdens kerstactiviteiten, tijdens de korenmanifestatie
in het DOI! en in de stationshai op uitnodiging van de Werkplaats Spoorzone Delft. Ons jaarlijkss @ncert was
een muzikaal feest ter ere van de 100s" geboortedag van Benjamin Britten. Het concert was aI ruim voor de uit-
voeringsdatum volledig uitverkocht. Op onze website www.arsvocalis.nl en op onze Facebookpagina vindt u er
meer Over.

In20l4 vieren wij ons I 1" lustrum met een bijzonder concert op 8 november 2014. Vier componisten zijnbezig
een stuk voor Ars Vocalis te componeren; deze vier stukken gaan tijdens ons lustrumconcert in premiere!

We zullen bovendien opnieuw in verzorgingshuizen optredeq in kerkdiensten en tijdens een buurtproject. U kunt
ons volgen op Twitter en Facebook, zie hienoor de links op onze website.

Ai deze projecten kosten geld. Tegelijkertijd staat onze bescheiden jaarlijkse subsidie van de gemeente Delft elk
jaar ter discussie, en is in 2014 zelfs verlaagd. Deze subsidie zalin de toekomst waarschijnlijk verder w-orden
verminderd en misschien geheel afgebouwd.

Daarom wagen wij u om wiend(in) te worden van Ars Vocalis. Elk bedrag is welkoml Bij een donatie van€25
per laar krijgt u als donateur één gratis kaartje voor een concert. Bij een donatie van € 50 per jaar of meer krijgt u
per jaar twee gratis kaartjes voor een concert. Het is ook mogelijk om als vaste donateur te profiteren van fiscale
mogelijkheden die in 2Ol4 gaan gelden. Meer over deze mogelijkheid vindt u op onze website:
http:liarsvocalis. nVnieuwsbrief.html .

Zolrc.;r,lrtu ons helpen om de continuiteit van ons koorte waarborgen en om onze ambities te verwezenlijken.

Meld u aan als vriend! Dat kan door een email te sturen naaÍ onze secretaris op secretaris@arsvocalis.nl.

Bij voorbaat danken we u hartelijk voor uw wiendschap!

Met wiendeliike eroet
/V- ^ -^^lJC

Anke Muuíse- S chrevel (voorzitt er)
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