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VRIENDEN
VAN DE PHIL

Vrienden van de Phil in het zonnetje gezet

DORDRECHTS

Wordt “Vriend van de Phil”

PHILHARMONISCH ORKEST

Op de website www.dpho.nl kan, via
het tabblad “Vrienden van de Phil”, het
inschrijfformulier elektronisch worden
verzonden. Ook kan men “Vriend”
worden via een papieren inschrijfformulier of door een briefje te sturen
naar het BeneVia Muziekcentrum. Een
persoonlijk
bezoek
op
donderdagavond, tijdens de repetitieavond
van de Phil, is natuurlijk ook een
prachtige
manier
om blijk van
“Vriendschap” te geven.
We hopen belangstellenden binnenkort
als “Vriend van de Phil” te mogen
verwelkomen.

CONTACT
Telefoon 078-6132260
e-mail vrienden@dpho.nl

www.dpho.nl
BeneVia Muziekcentrum
Spirea 7
3317 JP Dordrecht

EEN VASTE
VRIENDENCLUB

Vriendschap is een wonderlijk woord
Misschien wel het mooiste op aarde
Vriendschap is een machtig iets
Een gift van onschatbare waarde!
Van onschatbare waarde, zo ziet het
Dordrechts
Philharmonisch
Orkest
haar eigen fanclub “Vrienden van de
Phil”.

Wat betekent Vriendschap?
Een “Vriend van de Phil” heeft een
bijzondere
plaats
binnen
de
vereniging. De geldelijke steun die uit
de vriendschappen voortvloeit, is voor
de Phil heel belangrijk, want met die
bijdragen worden bijvoorbeeld nieuwe
instrumenten en bladmuziek gekocht,
worden speciale concerten bekostigd
en kunnen wensen ten aanzien van
het mooie BeneVia Muziekcentrum
worden gerealiseerd.

Maar “Vriend” zijn betekent meer dan
dat. Het houdt ook in dat de
vereniging wordt gesteund op andere
gebieden. “Vrienden van de Phil” zijn
de
trouwste
bezoekers
van
Philconcerten en ook bij andere
evenementen is hun aanwezigheid
altijd merkbaar.
Daarnaast zijn er “Vrienden” die de
Phil kunnen en willen ondersteunen bij
de
horeca-exploitatie
en/of
het
onderhoud van het Muziekcentrum.
Gouden
handen,
waarmee
de
vereniging enorm is geholpen. Een
ieder die in de gelegenheid is de Phil
op deze manier te ondersteunen, is
meer dan van harte welkom om dat
kenbaar te maken.
De Phil heeft dus redenen genoeg om
zich te willen omringen met heel veel
“Vrienden”.

♪ Een Vriendenpas met kortingen op
de concerten van de Phil.
♪ Een gratis abonnement op ‘de
Phileriaan’, het verenigingsblad van
de Phil. “Vrienden van de Phil”
ontvangen zo alle informatie uit
eerste hand.
♪ Indien gewenst informatie per email.
♪ Meestal kunnen “Vrienden van de
Phil” vooraf concertkaarten en
zitplaatsen reserveren, waardoor zij
geen concert hoeven te missen.
♪ Een warm welkom tijdens openbare
repetities
van
de
orkesten,
waardoor de band het gehele jaar
bestaat.
♪ “Vrienden” zijn welkom bij de
jaarlijkse Phil evenementen, waaronder de uitblaasrepetitie en barbecue,
de
Paasbingo
en
de
Nieuwjaarsreceptie.
♪ Erkenning van jubilerende Vriendschappen.

Vriendschap verbeteren?
Vriendschap is wederzijds
Natuurlijk hebben “Vrienden” bij ons
een
streepje
voor.
Om
de
betrokkenheid zo groot mogelijk te
maken biedt de Phil haar “Vrienden”:

“Vrienden” met ideeën over zaken die
anders of beter kunnen, verzoeken we
ons dat te laten weten. We staan altijd
open voor suggesties en zullen goede
raad graag ter harte nemen. Van je
“Vrienden” moet je het toch hebben!

