‘Vriendschap telt.
By the way:
Bent ú al Vriend?’
aldus Cathelijne Broers, directeur van
de Hermitage Amsterdam.
Want het is goed zichtbaar in de tentoonstelling
Hollandse Meesters uit de Hermitage wat
door Vriendschap mogelijk wordt gemaakt.

AANMELDFORMULIER
naam
voorletters

vrouw man

naam 2 (alleen bij duopas)
voorletters

vrouw man

straat en huisnummer
postcode

woonplaats

telefoonnummer
e-mail

7 oktober
27 mei 2018

Hollandse
Meesters
uit de Hermitage
Oogappels
van de tsaren

Als Vriend komt u vaker in de Hermitage Amsterdam,
u bent ook onze gast bij openingen, Vriendendagen
en speciale evenementen.

U kiest voor
Vriend minimaal € 50 (één pas)

Als Vriend kijkt u met een open blik, u bezoekt
zo vaak als u wilt de tentoonstellingen.
Als Vriend heeft u ook onbeperkte toegang
tot de Hermitage in St.-Petersburg.
Als Vriend kunt u genieten in de schitterende
Vriendenlounge.
Als Vriend maakt u projecten rondom
tentoonstellingen mogelijk.

Wij vragen u met veel plezier om uw Vriendschap, mede
namens Ernst W. Veen, de voorzitter van de Stichting Vrienden!
U hoeft allleen het aanvraagformulier in te vullen.
Bij voorkeur in deze digitale versie.
Stuur het formulier getekend retour aan:
Stichting Vrienden van de Hermitage
Postbus 11675
1001 GR Amsterdam

Duovriend minimaal € 75 (duopas, twee passen op hetzelfde adres)
Catharina Vriend minimaal € 500* (met extra privileges)
Peter Vriend minimaal € 5.000* (met extra privileges)
* culturele ANBI-status
Uw Vriendenbijdrage geldt voor 12 maanden. Na ontvangst van de
bijdrage ontvangt u de Vriendenpas.

Betaling
Bankoverschrijving
Ik maak het bedrag over op rekeningnummer NL69 INGB 0006 2124 04
t.n.v. Stichting Vrienden van de Hermitage o.v.v. naam en plaatsnaam.
Machtiging
Ik machtig hierbij de Stichting Vrienden van de Hermitage Nederland
om jaarlijks mijn bijdrage af te schrijven van het hieronder ingevulde
bankrekeningnummer.
rekeningnummer (IBAN)
handtekening (instructies voor digitaal ondertekenen, klik hier)

Of per e-mail aan: vrienden@hermitage.nl.

datum en plaats
Rembrandt, Flora, 1634

