Onder de Hoge Bescherming
van
Prins Amaury de Merode

MUZIEKWEDSTRIJD BREUGHEL
Sessie PIANO 2019

Onder de auspiciën van de Commissie Muziek
Rotary Club de Bruxelles

De Vrienden van de Muziekwedstrijd Breughel
Voorzitter
Alain Van de Poel - Past-Gouverneur District Rotary

Wensen de mogelijkheid te bieden om onze actie ten voordele van jonge musici te steunen door
middel van een cultureel mecenaat. Deze financiële steun zal er toe bijdragen hen deel te laten
nemen aan een muziekwedstrijd van hoogstaand niveau met als doel hun muzikale talenten tot
ontluiking te laten komen.
Deze financiële steun is jaarlijks en kan gebeuren door in te schrijven als :
Erelid : met een minimum van 250€ - Beschermlid: 100€ - Lid: 50€
De Vrienden van de Muziekwedstrijd Breughel hebben gratis toegang tot de finale op 24 maart
2019 te Flagey (*). Zij worden vermeld in het programma dat de dag van de finale gratis aan de
toehoorders wordt overhandigd evenals op de website www.concoursbreughel.be van de wedstrijd.
De eventuele winsten van de muziekwedstrijd worden enerzijds terug in de muziekwedstrijd
geïnvesteerd en anderzijds, voor zover de verzamelde financiële middelen het toelaten, kan in het
kader van het onderwijs van klassieke muziek ook overwogen worden om een specifieke steun te
verlenen.
Voor de sessie 2019 kan de financiële steun gestort worden op de rekening IBAN : BE48 0017

2943 5127 en BIC : GEBABEBB van de MUZIEKWEDSTRIJD BREUGHEL met de
vermelding « Inschrijving Muziekwedstrijd Breughel 2019» - twbreughel2@gmail.com
___________________________________________________________________________________________

Ondergetekende ……………………………………….van Rotary Club……………….…………………………....
Str/laan …………………………………………. N° ……… PC……... Gem/Stad ………………………………….
Wenst de « Muziekwedstrijd Breughel » te steunen als:
Erelid (250 €) min.

Beschermlid (100 €)

Lid(50€)

En stort deze som op rekening IBAN : BE48 0017 2943 5127 en BIC : GEEBABEBB

.. ………………………… (datum)

Handtekening ……………………………..

(*) Erelid : 6 vrijkaarten voor de finale - Beschermlid : 4 vrijkaarten voor de finale - Lid : 2 vrijkaarten
voor de finale.

