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Geniet
van het
Prinsengrachtconcert vanaf
de ponton

“Er zijn maar
een paar dingen in
de wereld die het in zich
hebben om iedereen
te verbinden.
Het Prinsengrachtconcert
is een magisch moment ’’
Lang Lang,
pianist

Het PrinsengrachtconcerT

Het Prinsengrachtconcert is een jaarlijks terugkerend podium voor klassieke muziek in
Amsterdam, op een bijzondere, voor iedereen gratis toegankelijke plek in de open lucht.
Het middag- en avondconcert vindt plaats op de ponton in de Prinsengracht.
Het is een bijzondere en unieke gebeurtenis, al 36 zomers lang. Het is het enige klassieke
muziekconcert ter wereld dat op het water georganiseerd wordt. Het is daarnaast een
belangrijk platform voor jong talent. Veel bekende musici hebben er in hun jonge jaren
op het podium gestaan.
Het concert wordt live uitgezonden door AVROTROS op NPO 2 en NPO Radio 4.

Wat maakt u
mogelijk

Het evenement maakt de
stad Amsterdam bijzonder,
bevordert een positieve
beleving van de stad en
brengt een divers publiek
in contact met klassieke
muziek en met elkaar. Het
Kinderprinsengrachtconcert
biedt jong talent in klassieke
muziek een bijzonder
podium. Als lid van de
Prinsengrachtconcertkring
betaalt u € 1.500,- per jaar,
en daarvoor kunt u altijd
iemand meenemen.

Duurzame
bijdrage

Wist u dat Stichting
Prinsengrachtconcert
een culturele ANBI is?

Schenkingsformulier

Dit betekent dat uw donatie
fiscaal aftrekbaar is. Wanneer
u uw gift vastlegt voor een
periode van vijf jaar geniet u
de meeste fiscale voordelen.

Met ondertekening van deze schenkingsovereenkomst
verklaar ik het volgende:
Ik word lid van de Prinsengrachtconcertkring en draag
daarmee jaarlijks € 1.500,- bij aan het voortbestaan
van het Prinsengrachtconcert.

Lid worden?

Hebt u interesse in de
Prinsengrachtconcertkring
of wilt u met ons meedenken
over hoe we de kring nog
verder kunnen uitbreiden,
dan gaan we graag persoonlijk
met u in gesprek.
U kunt uw interesse kenbaar
maken via: rosanne.hilverda @
prinsengrachtconcert.nl

Lid Prinsengrachtconcertkring 

voor 5 jaar
voor 3 jaar

Gegevens
Voor en achternaam:
M /V
Straat:

Huisnummer:
Postcode:

Met vriendelijke groet
van het bestuur:
Klaas Pauw, Alex van Gastel,
Hans Duijf, Theo Inniger,
Eric van Stade

Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Datum:

Tegenprestaties begunstigers

Handtekening:
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Als lid van de Prinsengrachtconcertkring bieden wij u als dank voor
uw steun graag een bijzonder programma met een aantal privileges:
• Een lenteborrel in Hotel Pulitzer Amsterdam met
presentatie van programma en preview.
• Een op naam gereserveerde comfortabele plaats op de
ponton tijdens het Prinsengrachtconcert (en indien gewenst
het Kinderprinsengrachtconcert met (klein)kinderen).
• Een hapje en drankje tijdens de pauze.
• Aanwezigheid tijdens de afterparty in Hotel Pulitzer Amsterdam.

Wij verzoeken u om deze kaart te retourneren aan:
Hotel Pulitzer Amsterdam,
t.a.v. Prinsengrachtconcert,
Prinsengracht 323, 1016 GZ Amsterdam.
Of bovenstaande gegevens mailen aan:
rosanne.hilverda@ prinsengrachtconcert.nl
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om.
Bij voorbaat zeer veel dank voor uw bijdrage!

