Draagt u muziektheater een warm hart toe?

WORD VRIEND
VAN DE
DIAMANTFABRIEK
‘Black Perfume’ 2013, ‘The room next door’ 2013 - foto’s Robert Benschop


JA, IK WORD VRIEND VAN DE DIAMANTFABRIEK!
En machtig hierbij de Diamantfabriek, tot wederopzegging, het gekozen bedrag
jaarlijks via automatische incasso af te schrijven.
Dhr / Mw Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

Emailadres:

Telefoonnummer:
Rekeningnummer:
Maak uw keuze uit drie vriendschappen:
 1 DIAMANT / € 50,Datum:

 2 DIAMANTEN / € 250,-  3 DIAMANTEN / € 1.000,Handtekening:

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier graag in een gefrankeerde envelop
opsturen naar: De Diamantfabriek O.v.v. Vrienden, Oude Braak 25F 1012 PS Amsterdam.
P R O D U C T I E K E R N V O O R H E D E N D A A G S M U Z I E K T H E AT E R

KIES UIT DRIE VRIENDSCHAPPEN:
VRIENDSCHAP 1 DIAMANT:
Bijdrage per jaar: € 50,-. Privileges:
- Welkomstgeschenk, programmaboek Double Diamonds voorstelling
- Exclusieve voorverkoop: als eerste intekenen op de mooiste plaatsen in de zaal
- korting op programmakaarten
- Speciale vriendenaanbiedingen gedurende het hele seizoen
- Programmabrochure thuisgestuurd
VRIENDSCHAP 2 DIAMANTEN:
Bijdrage per jaar: € 250,- Zelfde privileges als bij 1 diamant, plus:
- 1x per seizoen een vrijkaart
- Uitnodiging voor een kijkje tijdens repetitieproces van een diamonds of double diamonds
productie
- Vermelding als begunstiger, evt. met logo, in onze jaarbrochure en op de website

‘Black Perfume’ 2013 - foto’s Robert Benschop

PRODUCTIEKERN VOOR HEDENDAAGS MUZIEKTHEATER
De Diamantfabriek richt zich op de ontwikkeling van excellentie binnen
het muziektheater, kleinschalige opera en nieuwe gecomponeerde
hedendaagse muziek. Zij wil professioneel en creatief toptalent de ruimte
geven zich te ontwikkelen door duurzame samenwerkingsverbanden
met hen aan te gaan en hen opdrachten te geven voor nieuw te maken
muziektheatervoorstellingen. Hiermee draagt de Diamantfabriek bij aan het
doorontwikkelen van het genre.
GROEIDIAMANTEN Beginnende en zeer ervaren makers doorlopen als groeidiamanten
een traject van verschillende fasen: van het maken van een kleinschalige ‘diamonds’
productie tot grootschaligere ‘double diamonds’ met grotere bezetting en landelijke
tournee, en indien mogelijk ook een internationale tournee. In de periode 2013-2016
wil de Diamantfabriek twee grootschalige Double Diamond muziektheaterwerken met
tournees realiseren en jaarlijks een kleinschalige diamonds productie maken. Daarnaast
is er ruimte voor een flexibele productie per jaar.
VRIEND WORDEN Er zijn verschillende redenen om Vriend van de Diamantfabriek
te worden: om de continuïteit van de Diamantfabriek te waarborgen, om een steentje
bij te dragen aan de bijzondere voorstellingen of om ervoor te zorgen dat het genre
muziektheater ook in de toekomst zal blijven bestaan. Daarnaast krijgen vrienden
van de Diamantfabriek verschillende privileges die het bezoek aan de voorstellingen
veraangenamen en verdiepen.

VRIENDSCHAP 3 DIAMANTEN:
Bijdrage per jaar: € 1.000,- Zelfde privileges als bij 2 diamanten, plus:
- 2 vrijkaarten per seizoen voor een première
- Een vip-diner met de makers van uw keuze
- Masterclass of lezing van maker naar keuze
WAT GEBEURT ER MET UW BIJDRAGE Muziektheater is een dure discipline vanwege
de lange voorbereidingstijd en het grote aantal betrokkenen. Om de ambitieuze plannen
te realiseren én om de continuïteit hiervan te kunnen waarborgen, zijn wij voor een deel
afhankelijk van de bijdrage van onze vrienden. De bijdrage van de vrienden wordt onder
andere gebruikt voor het maken van nieuwe muziektheaterproducties, de kosten van
binnenlandse en buitenlandse tournees, het ondersteunen van nieuwe talenten - de
grote namen van morgen - en de maak- en uitvoerkosten van decor en kostuums.
GEEFWET Geven aan een culturele instelling is fiscaal aantrekkelijk. Sinds de invoering
van de Geefwet mag een gift aan een cultureel doel, (bij notariële akte gedurende
ten minste vijf jaar) met 25 procent extra afgetrokken worden van de belasting. Voor
bedrijven is dit zelfs 50 procent. Dit kan grote voordelen opleveren!

REKENVOORBEELD: Stel, u schenkt € 1.000,- per jaar. Dan mag u
dit bedrag verhogen tot 125 %, dus tot € 1.250,-, voor de aftrek voor
de inkomstenbelasting. Valt u in het tarief van 52%?
Dan krijgt u per 2013 van elke geschonken € 1.000,- maar liefst
€ 650,- van de Belastingdienst terug (52% van € 1.250,-).
Een gift van € 1.000,- kost u dan nog maar € 350,- !
Voor meer informatie over de Vrienden van de Diamantfabriek kunt u mailen naar
vrienden@diamantfabriek.nl

