Vivace Amici
Het Weerter Gemengd Koor Vivace is een belangrijke pijler in het cultureel landschap van Weert en
omgeving. Vivace draagt bij aan de verrijking van het culturele leven met kwalitatief hoogwaardige
concerten. Tegelijkertijd biedt Vivace voor zangers en zangeressen met enige ambitie hét platform
om hun hobby op een goede en gezellige manier te kunnen uitoefenen. De combinatie van
ambitieuze zangers en zangeressen met de uitvoering van hoogwaardige koormuziek geeft prachtige
concerten; deze muziek brengt plezier en energie bij de bezoekers van onze uitvoeringen.
Bent u liefhebber van cultuur en houdt u net als wij van hoge kwaliteit? Toon dan nu uw
maatschappelijke betrokkenheid en sluit u aan bij Vivace Amici:
•
•
•
•
•

u steunt Weerter Gemengd Koor Vivace als vriend;
u krijgt als eerste de gelegenheid een goede plaats voor onze concerten te reserveren;
wij ontvangen u eenmaal per jaar exclusief als vriend;
wij informeren u geregeld over het wel en wee van Vivace;
u wordt door ons ook als vriend omarmd!

Uw bijdrage wordt goed besteed: aan koorscholing, zangworkshops, compositiewedstrijden en
andere projecten die bijdragen aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van onze uitvoeringen.
Dankzij u kan Vivace zijn hoge kwaliteitsniveau handhaven en verbeteren zodat het koor zijn
concertbezoekers kan blijven boeien.
Graag tot ziens tijdens een uitvoering!
Jacques Snel,
Voorzitter.

Weerter Gemengd Koor Vivace

Het Weerter Gemengd Koor Vivace, hierna te noemen Vivace is in 1970 ontstaan uit de fusie van
twee koren. Het koor bestaat uit meer dan 55 enthousiaste leden. Deze leden repeteren elke dinsdag
in het Keenter Hart te Weert en om het jaar krijgen ze zangles in de vorm van koorscholing. Dan
wordt in kleinere groepen aan stemvorming en techniek gewerkt, onder leiding van een
stemcoach/zangdocent. Ook zijn er af en toe studiedagen. Dit, samen met een ambitieuze en
afwisselende repertoirekeuze, verhoogt het plezier in zingen en zorgt ervoor dat het niveau blijft
gehandhaafd.
Door internationale concertreizen en regelmatige samenwerking met (vaak buitenlandse)
gerenommeerde koren en diverse orkesten en ensembles, geniet Vivace in muziekkringen een grote
bekendheid en een goede reputatie. Vivace zorgt ook elk jaar weer voor een volle zaal in het
Munttheater met een verrassend Kerstconcert. Daardoor heeft het koor al enkele keren prijzen
gewonnen bij de Weerter Podium Publieksprijs.
Vivace beschikt over een vaste, professionele dirigent en een vaste professionele pianiste.

Vivace Amici
U kent Weerter Gemengd Koor Vivace als een koor, waarbij de kwaliteit van zang van hoogstaand
niveau is. Of u leert het koor kennen. Wij doen veel om alles tot in de puntjes er verzorgd uit te laten
zien. Dit is nodig om als koor goed te presteren en de kwaliteit te blijven bewaken. Om alle kosten te
dekken zijn wij afhankelijk van de contributiebetalingen van de leden en eventuele subsidies. Wij
proberen daarnaast de kosten van onze concerten – die de opbrengsten altijd overschrijden – te
dekken met de verkoop van advertenties in de programmaboekjes. En we hopen dat u vriend wordt
bij Vivace Amici om ons op deze wijze te steunen.

Een warm hart voor Vivace
Voor eenieder die ons koor een warm hart toedraagt en dit ook wil uitstralen, is er nu Vivace Amici!
Toetreden tot deze groep van muziekliefhebbers betekent begunstiger worden van Weerter
Gemengd Koor Vivace. U blijft genieten van ons koor én steunt onze vereniging met een jaarlijkse
financiële bijdrage.
Vivace Amici, de naam zegt het al: echte vrienden van ons koor, in goede en minder goede tijden.
Enkele citaten van huidige Amici:
Wat jullie voor en met Amici doen komt over als attent, verzorgd en met een groot Vivace-hart.
De informatieverstrekking vind ik goed. Ontvangst vooraf bij een uitvoering heb ik nog niet
meegemaakt, gereserveerde plaatsen zijn altijd fijn.

Wat gebeurt er met uw bijdrage?
De bijdrage die u als deelnemer aan Vivace Amici geeft, wordt vooral geïnvesteerd in activiteiten.
Activiteiten die tot doel hebben het hoge niveau van ons koor in stand te houden met koorscholing,
workshops, studiedagen en andere opleidingen.

Wat bieden wij u als deelnemer aan Vivace Amici?
Wij waarderen het als u ervoor kiest deel te nemen aan Vivace Amici en laten u dat graag merken.
Amici mogen rekenen op:
1. Jaarlijks een speciale ontvangst voorafgaand of tijdens een concert;
2. Het met voorrang op alle andere bezoekers bestellen van kaarten voor onze concerten;
3. Een ‘meet and greet’ met belangrijke gasten van ons koor;
4. Als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe plannen.

Deelnemen aan Vivace Amici
Bent u enthousiast geworden en wilt u deelnemen aan Vivace Amici? U kunt kiezen uit twee
mogelijkheden:

Zilver, u draagt € 50 per jaar bij
Goud, u draagt € 100 per jaar bij
U kunt uw keuze opgeven door onderstaand deelnameformulier
te mailen naar amici@vivaceweert.nl
of te sturen naar:
Secretariaat Vivace
Dijkerhof 21
6006 RH Weert

Deelnameformulier Vivace Amici
JA, ik word lid van Vivace Amici en ben bereid om het Weerter Gemengd Koor Vivace
financieel te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van (svp hokje van uw keuze
aankruisen)
0 Zilver € 50
0 Goud € 100
De bijdrage geldt per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december. Uw bijdrage kunt u
overmaken op bankrekening NL68 ABNA 0484 8543 21 ten name van Weerter Gemengd
Koor Vivace onder vermelding van Vivace Amici. Met de betaling van uw bijdrage geeft u
toestemming om u enkele malen per jaar een e-mail te sturen met informatie over ons koor.
Uw lidmaatschap van Vivace Amici geldt tot wederopzegging. Jaarlijks ontvangt u in het
eerste kwartaal een mailbericht over de jaarlijkse bijdrage. Indien u besluit geen Vivace
Amici meer te willen zijn, dan verzoeken we u vriendelijk om dit vóór 1 december van het
lopende jaar te mailen naar amici@vivaceweert.nl .
Hierlangs afknippen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTWOORDSTROOK
Naam:

……………………………………………………………………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………..

PC, woonplaats:

……………………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:

……………………………………………………………………………………………………………..

E-mailadres:

……………………………………………………………………………………………………………..

JA, ik word lid van Vivace Amici en ben bereid om het Weerter Gemengd Koor Vivace
financieel te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage van (svp hokje van uw keuze
aankruisen):
0 Zilver € 50
0 Goud € 100
Plaats en datum:

Handtekening:

…………………………………………

…………………………………….

