
Kamerkoor Lelystad

Dinsdag 15 december

Ludgeruskerk

Ludgerusplein 2

8251 GA  Dronten

Zaterdag 19 december

Kerkcentrum ‘De Lichtbron’

Pauwenburg 170

8226 TA  Lelystad

o.l.v. Francis Evers

Kerstconcert

Met koorwerken en carols van o.a.:

Tavener, Britten, 

Wilcocks en Thompson

M.m.v. Sophie Oltheten - harp

Entree € 15,00Aanvangstijd: 20.15 uur



Sponsor worden of vriend?

Op de hoogte gehouden worden?

Mail naar info@kamerkoorlelystad.nl

Of kijk op www.kamerkoorlelystad.nl

Kaarten worden verkocht 

op de avond van het optreden

bij de entree

Inloop vanaf 19:45 uur

Kamerkoor Lelystad
Het Kamerkoor Lelystad heeft zich

in de afgelopen 5 jaar ontwikkeld

tot een ambitieus koor, dat

geroemd wordt om de koorklank.

Het koor won de eerste

amateurkunstprijs van Lelystad,

was winnaar in de categorie

klassiek op het Nederlands Koren

Sponsor of vriend van Kamerkoor Lelystad

Festival 2012 en won de Nina

Grieg prijs (tweede prijs) tijdens

het Grieg Koorconcours 2015. Het

kamerkoor onderscheidt zich door

een verrassende en afwisselende

programmering met concerten van

hoge kwaliteit.

Graag verwelkomen we u als

sponsor of vriend van het

Kamerkoor Lelystad. Daarmee

steunt u, in deze tijden van

afnemende subsidies, het

voortbestaan en verdere

ontwikkeling van Kamerkoor

Lelystad. Tevens helpt u het

cultureel niveau in Flevoland op

peil te houden.

Voor u als sponsor is het een

goede mogelijkheid om in de

regio reclame te maken voor uw

bedrijf. Voor u als vriend is het fijn

om verzekerd te zijn van een

kaartje voor onze concerten.

Sponsoring voor bedrijven

Wij bieden de volgende vormen

van sponsoring aan:

• Advertentie in het

programmaboekje van onze

Kerstconcerten 2015 (A5-

formaat)

Prijs ½ pagina: € 50,00

Prijs hele pagina: € 75,00

• Digitaal

Uw bedrijfslogo op de startpagina van

onze website

www.kamerkoorlelystad.nl en/of een

link naar uw website.

Prijs : € 75,00 (per kalenderjaar)

• Sponsorlijst

Uw naam wordt vermeld op de

sponsorlijst in onze

programmaboekjes en op de website.

Prijs: € 40,00 (per kalenderjaar)

• Sponsorpakket

U kunt ook meerdere sponsor-

mogelijkheden samenvoegen in een

op maat samengesteld pakket met

daarin begrepen de mogelijkheid om

voordelig kaarten voor onze

concerten te ontvangen.

Vrienden van Kamerkoor Lelystad

U bent al vriend vanaf 35 euro per

jaar. Hiervoor ontvangt u gratis

toegang tot onze concerten. Als

welkomstgeschenk ontvangt u gratis

de live opname van de finale van het

Nederlands Koor Festival op CD.


