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Beste Vrienden en Belangstellenden,
Hierbij treft U de brochure met het jaarprogramma 2017 - 2018 aan. We bieden vier concerten en
vijf avonden filosofie.
De concerten zijn, zoals U van ons mag verwachten, weer van hoog niveau. Zij worden gegeven
door professionele en semiprofessionele musici. Het eerste concert is op 22 oktober. Hierin treedt
James Oesi op, virtuoos op de bas. Hij wordt begeleid door Andrea Vasi, eerder winnares van het
Prinses Christina concours, op viool. Een bijzondere gebeurtenis die U niet mag missen! James
Oesi trad op bij Podium Witteman. Als U daarop ‘googled’ dan komt U de meest prachtige muziek
tegen. Dan wilt U dit life optreden zeker niet missen. Neem ook Uw vrienden en Uw buren mee.
Zie blz. 3 van de brochure.
Wij menen dat de entreeprijs voor de concerten geen belemmering mag zijn om er aan deel te
nemen. Deze blijft daarom op het bescheiden bedrag van € 13.- en voor de Vrienden € 10.Ook voor gezinnen met jongere kinderen of voor grootouders met hun kleinkinderen moet
deelname mogelijk zijn. Daarom is de toegang voor kinderen tot 10 jaar gratis en voor jongeren
tot 18 jaar slechts € 5.De Filosofische Kring, met als overkoepelend thema ‘Visies op onze omgang met de planeet’
begint op 9 oktober en loopt tot en met 11 december. Het thema is gekozen om te onderzoeken
hoe de mens zich verhoudt (of zich zou moeten verhouden) tot de planeet aarde, en met alle
vormen van interacties tussen mensen onderling, met de natuur en met dieren en andere levende
wezens. Zie blz 6 e.v.
Om onze onkosten zo laag mogelijk te houden sturen we aan de Vrienden die dit op prijs stellen
onze verdere berichten zoveel mogelijk per e-mail. Als U dat voortaan ook wilt kunt U Uw emailadres daarvoor opgeven op onderstaand e-mail-adres.
Wij maken U erop attent dat het verenigingsjaar van de Stichting loopt van juli tot en met juni in
het volgende jaar. Uw donatie heeft dan ook betrekking op die periode. Wij verzoeken daarom de
Vrienden om hun bijdrage 2017 - 2018 over te maken op de bankrekening van de
penningmeester van de Vrienden: NL90 INGB 0688 0860 39 t.n.v. VKR te Rozendaal. Het
Bestuur geeft U graag als richtlijn een bijdrage van € 15.- p.p. in overweging, een hogere bijdrage
is uiteraard zeer welkom. De Stichting is een ANBI; dat houdt in dat Uw donatie als gift is aan te
merken voor de belastingen. Ten behoeve van Uw administratie is als herinnering aan de donatie
een aparte strook bijgevoegd.
Indien U mensen kent die Vriend willen worden of ook graag de brochure willen ontvangen kunt U
dit opgeven aan de secretaris.
Wij wensen U een fijn jaar toe,
Uw Bestuur
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