Jaarverslag Kunsthal
http://jaarverslag.kunsthal.nl

Word ook partner!
Word Kunsthal Vriend!
Als Vriend van de Kunsthal maakt u deel uit van een speciale groep betrokkenen die de Kunsthal
een warm hart toedraagt. De Vriendenkaart is hét middel om deze betrokkenheid te tonen. Samen
met andere Kunsthal Vrienden vormt u het fundament van de Kunsthal en maakt u het voor ons
mogelijk om bijzondere en grootse tentoonstellingen te maken. Al voor € 35,- per jaar mag u zich
Vriend van de Kunsthal noemen en heeft u onbeperkt toegang tot alle tentoonstellingen. Daarnaast
geniet u van diverse extra voordelen en kunt u deelnemen aan speciale vriendenactiviteiten.
Neem contact op met Noortje Vrind via steun@kunsthal.nl

Word Kunsthal Cirkellid!
De Kunsthal Rotterdam is in 1992 opgericht door een consortium van betrokken bedrijven en
particulieren. Nu, drieëntwintig jaar later, is de Kunsthal wederom op zoek naar cultuurminnende
vrienden die meer willen én kunnen betekenen en die geloven in de Kunsthal als onmisbaar
Rotterdams instituut. Speciaal voor deze groep begunstigers is de Kunsthal Cirkel ontwikkeld. Als
lid van de Kunsthal Cirkel levert u een grotere jaarlijkse bijdrage aan de Kunsthal en haar
toekomst. De Kunsthal biedt u verschillende mogelijkheden: Bronzen Cirkel voor € 250,- per jaar,
Zilveren Cirkel voor € 500,-per jaar of Gouden Cirkel voor € 1.000,- per jaar en mogelijkheden op
maat.
Neem contact op met Noortje Vrind via steun@kunsthal.nl

Word lid van de Kunsthal Zakenkring!
De Zakenkring is een laagdrempelig platform voor ondernemers met als thuisbasis de Kunsthal: dé
locatie om nieuwe ideeën op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Alle branches zijn welkom:
van architect tot orthodontist en van consultant tot grafisch ontwerper. Iedere bijeenkomst wordt
opgeluisterd door een interessante spreker, uiteraard in combinatie met een bezoek aan de
tentoonstellingen. Als lid van de Zakenkring investeert u in het realiseren van unieke
tentoonstellingen in de Kunsthal en in haar toekomst. De kosten voor een jaar lidmaatschap zijn in
2016 €2.016,- en €2.017,- in in 2017. Wilt u betrokken zijn bij de Kunsthal? Dat kan!
Neem contact op met Sarah Slootweg via steun@kunsthal.nl
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