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Ja! Ik wil Vriend zijn van O.V. SoliAmersfoort. 

Mijn jaarlijkse bijdrage is: 
☐ € 50,- minimaal
☐ € …..

Dit bedrag maak ik over naar rekening 
NL 76 INGB 0000 065194 
t.a.v. OV SoliAmersfoort. 
Onder vermelding van ‘Vriend’.             

Naam :

Adres :

E-mail :

Datum :

Handtekening :

Stuur uw aanmelding per email naar : 
secretaris@soliamersfoort.nl 
of per post naar : 
Secretaris SoliAmersfoort, 
Hobostraat 42, 
3822 CZ Amersfoort
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SOLIAMERSFOORT WIL 
GRAAG VEEL 
GOEDE VRIENDEN

U houdt van klassieke muziek? U geniet als 
u een koorconcert bijwoont? U vindt dat de 
rijke traditie van amateur zangkoren moet 
worden gekoesterd? En u begrijpt dat kwaliteit 
geld kost…..dan willen wij u graag tot onze 
Vriendenkring rekenen.

SoliAmersfoort is een oratoriumvereniging met 
ongeveer 100 leden. Wij bestaan al meer dan 100 
jaar. Voor onze concerten kiezen we afwisselend 
repertoire uit de grote traditionele werken en 
nieuwe moderne muziek; en altijd met (semi) 
professionele orkestbegeleiding. 
Wij treden graag op in de passende en vertrouwde 
sfeer van een kerkgebouw, zoals de St. Joriskerk in 
Amersfoort, maar ook graag in een 
luisterrijke concertzaal, zoals het Concertgebouw 
in Amsterdam.

Plezier brengen voor de koorzanger en voor de 
luisteraar staat bij ons hoog in het vaandel. 
De schoonheid van muziek verbindt mensen. 
Voor ons is elk concert een moment van passie en 
van inspiratie, maar ook van rust en inkeer. 
Even weg zijn in een andere wereld. Dat geldt 
zowel voor onszelf als voor ons publiek.
Dat is wat wij willen blijven bieden!  Wilt u 
ons daarbij helpen? Dat kan door een jaarlijkse 
bijdrage van minimaal € 50,-. Hiermee steunt 
u ons om uitvoeringen op een kwalitatief hoog 
niveau te kunnen blijven bieden.

Onze Vrienden hebben een streepje voor want 
dankzij uw bijdrage kunnen we onze mooie 
koortraditie in stand houden. Daarom zorgen we 
ervoor dat u als Vriend tijdig de aankondigingen 
van onze concerten ontvangt, samen met een 
toelichting op het programma. En als u als Vriend 
toegangskaarten koopt, dan reserveren wij een 
mooie zitplaats voor u en voor uw introducée. 


