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KORTENHOEF, september 1989. 

Geachte mevrouw / mijnheer, 

Met een prachtige zomer en een fantastische Breitner-expositie 
nog vers in het geheugen (waarbij we hopen dat u van beide volop 
genoten hebt!), kondigen wij u hierbij het nieuwe Kunst-aan-de-Dijk-
seizoen aan dat 24 september a.s. begint met een optreden van het 
befaamde Giotto-ensemble. 

Dit concert is het eerste in een lange reeks van bijzondere evene-
menten, die wij met zorg geselecteerd hebben. We hebben getracht 
wederom een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden, dat 
tegemoet komt aan de wensen van velen en waarbij kwaliteit voorop 
staat. U treft het hierbij aan vergezeld van onze wens u dit sei-
zoen meerdere malen welkom te mogen heten op één van de zondag-
avonden in het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk. 

Kunst aan de Dijk kan alleen een dergelijk programma met "top-ta-
lenten" samenstellen met de wetenschap dat ook dit jaar weer ve-
len ons financieel willen steunen in de vorm van een donateur-
schap. Mocht u het nog niet weten: voor een bedrag van minimaal 
DO,- bent u donateur van Kunst aan de Dijk en ontvangt u de dona-
teurspas, die recht geeft op aanzienlijke korting voor max. 2 per- 
sonen per evenement. 	Bovendien ontvangt u dan onze maandelijkse 
info-brief. 

Van harte hopen wij dat u donateur wilt worden of uw donateurschap 
wilt voortezetten. Na overmaking van uw bijdrage via ingesloten 
accept-giro ontvangt u uw donateurspasje. Degenen die al in juni 
of juli betaald hebben: voor hen geldt dat zij de acceptgiro kun-
nen vernietigen en vanzelf hun pasje toegezonden krijgen. Mocht u 
nog vragen hebben, dan kunt u altijd even bellen naar het secreta-
riaatsadres: 035-61457(Carole Denninger). 

Mogen wij erop vertrouwen dat u ons ook dit jaar weer wilt steunen? 
Uw financiële support bezorgt u veel kunst-plezier en ons een kop-
zorg minder! 

Graag tot ziens op één van onze zondagavonden om 20.30 u.in het 
met kaarsen verlichte Oude Kerkje in Kortenhoef. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur van Kunst aan de Dijk 


