Vriend worden van het Bram Roza Fes4val? Dat kan!
Word vriend van het Bram Roza Fes4val!
Bent u trouw bezoeker van het fes2val? Zou u best een steentje bij willen dragen aan de totstandkoming van
dit unieke fes2val? Dat kan vanaf nu! U kunt vriend worden van het Bram Roza Fes2val. Vrienden zijn mensen
die het Bram Roza Fes2val een warm hart toedragen. Zij dragen jaarlijks ﬁnancieel bij om de doelstellingen van
de organisa2e te verwezenlijken. Vriend worden kan al vanaf 2,50 euro per maand! U kunt op een eenvoudige
en veilige manier vriend worden en uw dona2e overmaken. Vul simpelweg dit mach2gingsformulier in en
verstuur het. Alvast dankuwel!
Tien dagen kunst en poëzie in de Hoeksche Waard
Het begon allemaal ooit met poëzie in de achtertuin van dichter Bram Roza in Heinenoord. Elk jaar een avond
met bevlogen dichters, performers die buiten in de tuin hun gedichten voordroegen. Bram Roza overleed
in januari 2001. Kunstenaars en lieOebbers in zijn omgeving hebben zijn werk voortgezet. Het fes2val werd
vernoemd naar de dichter die ooit was begonnen met poëzieavonden in de Hoeksche Waard: “het Bram Roza
Fes2val”. Nu is het fes2val uitgegroeid tot een jaarlijkse 10 daagse culturele happening met muziek, work‐
shops, beeldende kunst, theater, cabaret en uiteraard nog al2jd veel poëzie. Elke jaar georganiseerd door
enthousiaste groep vrijwilligers. Met als doel jong en oud cultuur te laten beleven in een bijzondere omgeving
op het Gors in Nieuw‐Beijerland.
Hierbij mach2g ik de S2ch2ng Dichter bij de Molen het door mij opgegeven bedrag periodiek * van mijn
rekening te incasseren:

€ 2,50 p. maand

€ 5 p. maand

Ik betaal:

per 6 maanden

per jaar

€ ….. per maand

Van hieronder genoemde rekening:
Bank‐ of gironummer:

Ten name van:

Achternaam:

Voorle_ers:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

E‐mailadres:

Datum:

Handtekening:

* Bedrag wordt periodiek afgeschreven tot ‘vriendschap’ wordt opgezegd. Opzeggen kan schri:elijk op onderstaand adres.
PRIVACY ‐ Uw e‐mail adres en eventuele overige persoonlijke gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden ten behoeve van
de SJchJng Dichter bij de Molen, en dus nimmer ter beschikking gesteld worden aan derden.
De terugboektermijn voor de incassomachJging is 56 werkdagen.

Stuur dit formulier naar: S4ch4ng Dichter bij de Molen ‐ West Voorstraat 18 ‐ 3262 JP Oud‐Beijerland

www.bramrozafestival.nl

