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Nieuwsbrief
Beste lezer,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2015. We hopen op een mooi muzikaal jaar. Via de nieuwsbrief
willen wij u op de hoogte brengen van de activiteiten van de stichting. U ontvangt deze nieuwsbrief
omdat u in ons bestand geregistreerd staat als donateur. Indien u geen prijs stelt op ontvangst van deze
informatie kunt u een mail sturen naar stichtingkabinetorgel@nlsnet.nl.

Concertagenda 2015
 CD presentatie Rood Hout
Helaas kan het eerder aangekondigde concert van zaterdag 21 februari met de presentatie van
de cd van het ensemble ‘Rood Hout’ vanwege persoonlijke omstandigheden van een van de
musici niet doorgaan. Een deel van de opnames is al klaar en het belooft veel goeds. We
verwachten dat we er in het najaar mee verder kunnen. We hopen de cd in februari 2016 aan u
te kunnen presenteren.
 Voorjaarsconcert op 25 april 2015:

Duo Flandriarte

Op 25 april verwelkomen wij An Vanderstappen en Wim Brabants uit België. Samen vormen zij
het duo Flandriarte. An speelt orgel en Wim traverso.
 Najaarsconcert op 7 november 2015:

Theo Visser (organist, www.theovisser.nl) en
Valeria Boermistrova (mezzo-sopraan).

Noteert u deze data vast in uw agenda, de toegang is gratis.
In de nieuwsbrief van april zullen wij u over de concerten nader informeren.

Donateursbijdrage
Aan de start van dit nieuwe concertjaar willen wij u vriendelijk vragen om, voor zover u dat al niet
gedaan heeft, de door u toegezegde donateursbijdrage over te maken. Hartelijk dank voor uw steun!
De stichting heeft de culturele ANBI status. Wist u dat uw schenking aan onze stichting voor 125%
aftrekbaar is? Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst. De ANBI-status staat
geregistreerd op

http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-kabinetorgel-1762-onderhorst-

bennekom.
Wij groeten u hartelijk
namens de stichting,
Elsbeth Poot en Lia Hol
Februari 2015

