Steun Kameroperahuis
Kameroperahuis is een productiehuis dat jonge, nationale muziektheatermakers ondersteunt in het
maken en uitvoeren van eigentijds muziektheater. Zij zijn het toptalent van de nieuwe generatie
muziektheatermakers. Kameroperahuis geeft hen de kans geeft om hun talent zo breed mogelijk in de
samenleving in te zetten.
Muziektheater maken is kostbaar. Er moet nieuw werk geschreven worden, kostuums en decor worden
gemaakt. Om alle disciplines samen te laten komen wordt er gerepeteerd. Hoe meer tijd er voor alle
onderdelen is, hoe beter het eindresultaat waarvan je kunt genieten en des te optimaler de
ontwikkeling van onze makers.
Kamergenoten
De werkplekken voor jonge makers zijn schaars. Annemarie Reitsma kreeg vele jonge makers met
plannen aan haar bureau en om die te verwezenlijken richtte zij Kameroperahuis op. U kunt de
voortzetting van haar werk steunen door Kamergenoot te worden, dit kan al vanaf €30,- per jaar.
Hiermee geeft u de jonge makers van Kameroperahuis een duwtje in de rug.
Als dank voor je betrokkenheid ontvang je als eerste de laatste nieuwtjes, minimaal 1X per jaar een
kijkje achter de schermen en een uitnodiging voor de jaarlijkse Kamergenotenborrel op het
Stadsfestival van Zwolle waarbij we gezamenlijk het seizoen aftrappen. Meld je nu aan als Kamergenoot
Donaties
Het is ook mogelijk om een eenmalige donatie te doen. Je bepaalt dan zelf hoeveel en wanneer je kunt
bijdragen. Met elke bijdrage zijn wij heel bij. Liever anoniem een donatie doen? Dat kan, gebruik
hiervoor onderstaande gegevens:
Stichting Kameroperahuis (KvK nr. 05084259)
IBAN: NL91 INGB 0661 7121 09
O.v.v. donatie Kameroperahuis
Wil je een grote donatie doen en hierover van gedachten wisselen? Wij graag met je in gesprek over
de mogelijkheden, fiscale voordelen en de extra’s. Bel met zakelijk leider Hannah Soepenberg, 0387501253 of mail via info@kameroperahuis.nl.
ANBI-status
Kameroperahuis heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan
als een Algemeen Nut Beogende Instelling. We zijn ook aangemerkt als een culturele ANBI. Een gift aan
Kameroperahuis biedt volgens de huidige Geefwet fiscale voordelen. Meer informatie hierover vind je
op: https://anbi.nl/culturele-anbi/.

