KASKO, ontwikkelplek voor muziektheater, ondersteunt en stimuleert
sinds de oprichting in 2007 vanuit Zwolle jonge talentvolle makers om hun
talent zo breed mogelijk in te zetten in de samenleving. Dit doen we
binnen vier pijlers: we spelen in theaters en op festivals #speelt, zetten
onze creativiteit in bij organisaties en bedrijven #werkt, binnen scholen en
opleidingen #leert en in de wijk #verbindt.

Steun KASKO en word onze Huisgenoot!
Muziektheater maken is kostbaar. Er moet nieuw werk geschreven worden, kostuums en
decors worden gemaakt en er wordt gerepeteerd om alles samen te laten komen. Kortom:
een intensief proces.
Jouw bijdrage is waardevol! Met jouw hulp kunnen wij onze makers nog beter ondersteunen
om hun werk te doen. Dit kan al vanaf €45,- per jaar.
Als dank voor jouw steun…
… ontvang je als eerste de laatste nieuwtjes rondom KASKO;
... krijg je een uniek kijkje achter de schermen bij onze nieuwste producties;
… nodigen wij jou, samen met onze makers, uit voor onze feestelijke
seizoenspresentatie op het Stadsfestival;
… en ben je van harte welkom bij de jaarlijkse Huisgenotenborrel!
Liever een eenmalige donatie doen? Of wil je op een andere wijze KASKO steunen? Wij
gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden, fiscale voordelen en de extra’s. Bel
KASKO op 038-7501253 of mail ons via info@kasko.nl.

Ja, ik word graag Huisgenoot van KASKO voor:
□ €45,- per jaar
□ ander bedrag, namelijk: ________
Naam: ___________________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________
E-mailadres: ______________________________________________________________
□ Ik machtig hierbij KASKO om jaarlijks de hierboven aangekruiste donatie van mijn
rekening af te schrijven.
□ Ik geef KASKO hiermee toestemming me via de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte
te houden van komende voorstellingen.
Handtekening:
________________________
□ Ik meld mij ook aan als Logeerouder en heb (incidenteel) een slaapplaats beschikbaar
voor een maker van KASKO.
Adres: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________

