Ja!

Ik
Voorzitter
wil een
Steef Jansen
sterke muzikale
toekomst in Driebergen
met Aurora! U kunt uw donatie
het beste doen via:

contactgegevens
web WWW.HARMONIE-AURORA.NL
e-mail secretariaat@harmonie-aurora.nl
bank NL54 RBRB 0919 2373 12
bezoek De Woerd 3A
3972 KD Driebergen-Rijsenburg
post Postbus 271
3970 AG Driebergen-Rijsenburg

www.iksteunaurora.nl

Of vul het formulier hieronder in, stuur het per post (adres hierboven) of
geef het aan een van de leden. Uw bijdrage is zeer waardevol!

Graag steun ik Aurora met een d onatie van:



€ 50



€ 100



€ 200



Eigen bedrag: €

Ik maak dit bedrag over op rekening IBAN NL54 RBRB 0919 2373 12
t.n.v. Harmonie Aurora o.v.v. “50K Donatie Verbouwing”.
Ik wil dat mijn naam op de lijst met donaties op
WWW.IKSTEUNAURORA.NL wordt gepubliceerd:

Hou mij op de hoogte van de verbouwing:
Mevr. / Dhr. / Fam.:

JA / NEE
JA / NEE

Naam:

Bedrijfsnaam (optioneel):

Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
e-mailadres:

Heel hartelijk bedankt voor uw steun!

muzikaal
plezier
voor

Driebergen
&u

AURORA
breidt uit.
HELPT U MEE?

Kom luisteren naar een concert
of kom samen met ons
muziek maken.

De muzikale omlijsting
van Driebergen
Aurora is een bloeiende muziekvereniging
die al meer dan 120 jaar zorgt voor de
muzikale omlijsting van het dorp. Zo speelt
Aurora bij Koningsdag, de Nationale
Dodenherdenking, de Avondvierdaagse
en de intocht van Sinterklaas. Ook speelt
Aurora meerdere keren per jaar belangeloos voor
de ouderen in Driebergen, zoals op Kerstavond in de
verzorgingshuizen. Aurora zorgt ervoor dat kinderen
muziekles in het dorp kunnen krijgen onder professionele
begeleiding en al snel samen met anderen in een orkest
kunnen spelen. Onze vier orkesten bieden voor elk wat wils.

Het Harmonieorkest bestaat uit ongeveer 50 blazers met
slagwerk, een gevarieerd gezelschap van alle leeftijden.
Het orkest geeft vaak optredens, in de Grote Kerk en in
Maitland Theater, maar ook in het eigen muziekcentrum.

Het Opstaporkest is een leerlingenorkest voor zowel
De Slagwerkgroep richt zich op ritmes, heeft een eigen
sound en leidt veelzijdige slagwerkers op voor de andere
orkesten van Aurora. Ook zijn ze onmisbaar voor de
straatoptredens van de Harmonie.

Verbouwing van
Muziekcentrum de Woerd

Iedereen is

welkom!

Aurora blijft groeien en we zijn toe aan een nieuw gebouw!
Een levendig Aurora betekent een
levendig dorp. En daar hoort natuurlijk een mooi muziekcentrum bij.

muziek gemaakt worden.

Tot slot heeft Aurora een energieneutrale ambitie. We willen van het
Er is een forse verbouwing nodig.
gas af, betere isolatie, zonneNaast de uitbreiding van de grote zaal panelen, vloerverwarming en
komen er drie nieuwe lesruimten,
warmtepomp technologie. Hiermee
zodat er beter en gelijktijdig les kan
bereidt Aurora zich voor op een
worden gegeven. We krijgen een
duurzame toekomst.
volwaardig multifunctioneel gebouw
H E LPT U ME E o m mu z i e k
voor concerten, repeteren, lesgeven
i n D ri e be r g e n i n s t an d te
en meer.
Ook verbetert de akoestiek en
daarmee de geluidsbescherming voor
de muzikanten binnen het gebouw.
Er kan dan op een hoger niveau

houden?

Met uw donatie komt het mooiste
muziekgebouw in Driebergen tot
stand. Zie ommezijde of ga naar:

www.iksteunaurora.nl

De Dweilband “DAD Barst Los”
speelt strakke nummers op
feesten en partijen en
zorgt voor een
enorm vrolijke
sfeer.

Muziekcentrum
De Woerd na
de verbouwing

Muziek maken is leuk,

Samen muziek maken is nog leuker!

