
LUX Vrienden pakketten 
 
Zoals u in onze concertprogramma’s heeft kunnen zien, 

werken wij als koor vaak met begeleidende musici. We treden 
graag op in mooie kerken en repeteren elke week en diverse 

keren per jaar ook in weekenden. Dat alles kost natuurlijk 
geld. Wilt u ons steunen in onze ambities, word dan Vriend van 

Lux. U steunt kamerkoor Lux dan met een vaste jaarlijkse 
bijdrage. 
 

U kunt kiezen uit de volgende vriendenpakketten: 

Vrienden van Lux - Basispakket 

€ 25,- per jaar 
1 vrijkaartje per jaar voor een door u uit te kiezen concertreeks in dat jaar* 

Voor vrienden die niet per se elk programma willen bezoeken... 
 

Vrienden van Lux - Luxepakket 
€ 50,- per jaar 
1 vrijkaartje voor elke concertreeks in een jaar* 
Voor vrienden die niets van Lux willen missen... 

 

Vrienden van Lux - Super-de-luxepakket 
€ 80,- per jaar 
2 vrijkaartjes voor elke concertreeks in een jaar* 
Voor vrienden die niets willen missen en graag iemand meenemen... 

 
*) In de regel worden er twee concertprogramma’s per jaar door kamerkoor Lux 

uitgevoerd. 
 

Bij alle pakketten geniet u van de volgende voordelen: 

 

Met ingang van het vriendenpakket wordt u als eerste op de hoogte gehouden 
van alle komende concerten. Ook van de sporadisch voorkomende voor alle 
bezoekers gratis concerten. (Die tellen dan uiteraard niet mee als vrijkaartje als 

u ze bezoekt.) 
 

● U geeft aan naar welk concert u wilt komen, hoeveel kaartjes u eventueel 
naast uw vrijkaartje(s) wilt afnemen, hoe u in dat geval wilt betalen, hoe u de 
kaartjes wilt ontvangen (per post of digitaal), en wij zorgen daarvoor. 

 
● U kunt aangeven of u (een) gereserveerde plaats(en) wilt en waar u in dat 

geval wilt zitten. 
 
● Indien gewenst ontvangt u het programmaboekje vooraf per post of digitaal.  

Bij gratis concerten wordt er geen programmaboekje gemaakt. 
 

● U ontvangt de (onregelmatig verschijnende) nieuwsbrief van Lux per post of 
digitaal. 
 

● Daarnaast willen we in de toekomst af en toe open repetities houden voor een 
select publiek. Als vriend wordt U dan zeker uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 



Deze repetities zijn interessant omdat de dirigent dan ook het een en ander zal 

toelichten over het programma. 
● De ingangsdatum van uw vriendenpakket is de eerste dag van de maand 

volgend op de maand waarop u aangeeft vriend te willen worden en uw donatie 
heeft overgemaakt op rekening van Kamerkoor Lux: NL71 TRIO 0390 9441 65. 
 

● De geldigheid is een jaar, en wordt automatisch verlengd zodra u heeft betaald 
voor weer een jaar. Een maand voor afloop van uw vriendenpakket wordt u 

hieraan herinnerd. 
 
Een vriendenpakket kunt u trouwens ook aan uw vrienden of kennissen cadeau 

geven!  
 

Wilt u meer weten, uzelf aanmelden of een pakket weggeven? 
Neem dan contact op via e-mail info@kamerkoorlux.nl met de secretaris van het 
koorbestuur. Hartelijk dank, namens LUX! 

mailto:info@kamerkoorlux.nl

