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Word vriend van Vocal Group Route Sixteen
Route Sixteen is een dameskoor in Dordrecht met momenteel ca. 35 enthousiast zingende
leden. Wij zingen vierstemmig a capella in barbershop- en close harmony style. Het koor is
opgericht in 1985 en ontleent zijn naam aan de ligging van Hendrik Ido Ambacht (waar we
begonnen) aan de snelweg A16.
Route Sixteen wil groeien, niet alleen in kwantiteit maar vooral ook in kwaliteit. Het koor wil
zich ontwikkelen tot een koor dat zich kan meten met de besten!
Om dit doel te bereiken hebben we vele plannen. Zo zouden we graag naast onze wekelijkse
repetities externe specialisten in zang en presentatie bij ons koor willen betrekken. Ook willen
we graag werkweekenden organiseren om heel gericht naar bepaalde optredens toe te
werken.
Naast de kwaliteitsimpuls voor wat betreft zang, streven we ernaar, dat onze kleding er
stijlvol uitziet. Bovendien staan zaken als, een goede geluidsinstallatie voor buitenoptredens,
het produceren van een nieuwe CD, deelname aan een conventie in het buitenland, het
realiseren van een mooie theatershow, ect. op ons wensenlijstje.
Aan al deze plannen hangt een prijskaartje. Daarom doen we een beroep op u.
Help ons alstublieft deze doelen te bereiken en word vriend van Vocal Group Route Sixteen.
Uw financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd.

Natuurlijk staat daar iets tegenover


Minimaal 1x per jaar krijgt u een uitnodiging voor een repetitieconcert
met een hapje en een drankje.



Waar mogelijk zullen we u uitnodigen bij optredens.



We houden u op de hoogte van het wel en wee van ons koor.



Ook kunt u als vriend vermeld worden op onze facebookpagina en website.

Je kunt op elk moment van het jaar vriend worden. Daarvoor vult u bijgaand formulier in.
Dit kunt u per post verzenden naar ons secretariaat of digitaal naar pr@routesixteen.nl
Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Secretariaat :  Adm. De Ruyterlaan 6, 3342 TA, H.I. Ambacht
Banknummer: IBAN NL49 ABNA 048.86.96.348
Website koor: www.routesixteen.nl

: 078-6816824

t.n.v. Route Sixteen H.I.Ambacht

 secretariaat@routesixteen.nl
KvKnr. 40323800
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Ik word vriend van
Vocal Group Route Sixteen!
En steun Vocal Group Route Sixteen door
O éénmalig O jaarlijks O halfjaarlijks O maandelijks
O € 20,= O € 25,= O € 50,=
O ander bedrag €….
over te maken op rekening IBAN NL49 ABNA 048.86.96.348
ten name van Vocal Group Route Sixteen
Voornaam of Voorletters……
Achternaam ……
Geslacht M / V*
Adres ….
Postcode en Woonplaats….
E-mailadres ….
Telefoon ……
Ik wil WEL / NIET * vermeld worden als vriend op de facebookpagina van het koor.
Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande vraag te beantwoorden?
Hoe kent u Vocal Group Route Sixteen?
O via een koorlid, te weten ……
O ik ben een (oud) koorlid
O van een optreden
O via www.routesixteen.nl
O via www.facebook.com
O anders, namelijk: ….
(datum) (plaats)
……
(handtekening)
…….
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Banknummer: IBAN NL49 ABNA 048.86.96.348
Website koor: www.routesixteen.nl

: 078-6816824
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