
KUNST AAN DE DIJK KORTENHOEF voor sponsors: verras uw gasten met de schoonheid van kunst

 

Kunst aan de Dijk Kortenhoef spnsorvoorstel:

€ 2.500 bijdrage excl. btw  

Tegenprestaties Kunst aan de Dijk Kortenhoef: 

• Voor de snelle beslissers: 2 vrijkaarten voor het Nieuwjaarsconcert op     
10 januari 2019 met een optreden van CANDY DULFER JAZZBAND

• Uw logo in het jaarverslag en op de Kunst aan de Dijk Kortenhoef web-
site

• Op 27 juni 2019 zal voor alle sponsors met ieder 10 relaties een feeste-
lijke ontvangst met een uitstekende catering in Het Oude Kerkje georgani-
seerd worden. Een vooraanstaande figuur uit de maatschappelijke of cul-
turele wereld zal een korte speech houden. In deze ideale entourage kunt 
u met medesponsoren kennismaken maar u kunt vooral volop genieten 
van schilderijen en muziek en uw gasten verrassen met de schoonheid 
van kunst. 

Kunst aan de Dijk Kortenhoef is een ANBI  |  www.kunstaandedijk.nl

In het sfeervolle 14e eeuwse Oude Kerkje in het kunstenaarsdorp Korten-
hoef organiseert Kunst aan de Dijk, al vanaf 1981, ieder jaar een prachtig 
cultureel programma van hoge kwaliteit. Concerten van bekende musici 
en aanstormende talenten worden afgewisseld met een literaire avond, 
een theateravond en een speels klassiek concert voor de allerjongsten. 
Ieder seizoen wordt afgesloten met een unieke tentoonstelling van schil-
derijen uit privébezit. Tenslotte wordt ieder jaar een jonge beeldend kun-
stenaar of musicus in de schijnwerpers gezet en aangemoedigd door de 
Kunst aan de Dijk Jong Talent Prijs. Zowel het bestuur als alle vrijwilligers 
zijn onbezoldigd en doen dit werk uit liefde voor de kunst.

De huidige realiteit is dat er minder geld is voor kunst en cultuur terwijl 
die onverminderd belangrijk zijn. Kunst aan de Dijk Kortenhoef als cul-
turele parel moet worden gekoesterd en u als potentiële sponsor kunt 
daarin een rol van betekenis spelen. Maar natuurlijk niet voor niets. Leest 
u het voorstel, daar vindt u een mooi muzikaal voordeel voor de snelle 
beslisser of neem voor meer informatie gerust contact op met:

Franc Barkey Wolf  Sponsorcommissie KadDK
06 53 74 6230 | francbw@gmail.com 

Comité van Aanbeveling

Adriaan van Dis • auteur | Isabelle van Keulen • violiste | Gijs Scholten van 
Aschat • acteur | Dirk Jan van Haren Noman • oud-voorzitter Kunst aan de 
Dijk Kortenhoef | Freek Ossel • burgemeester Wijdemeren | Jop Ubbens • 
kunsthistoricus en oud-directeur Christie’s Nederland | Sweder van Wijn-
bergen • hoogleraar economie | Carole Denninger • kunsthistoricus

MUZIEK | LITERATUUR | TONEEL | BEELDENDE KUNSTKUNST AAN DE DIJK KORTENHOEF


