Sichting Liedjesfabriek
Antwoordnummer 98235
6500 VA Nijmegen

”

Postzegel
niet
nodig!

Het
muzikale medicijn!

“

Hallo Liedjesfabriek,
Ik ben heel blij met mijn liedje en videoclip en
kan er geen genoeg van krijgen om naar te
kijken. Iedereen vindt het super geweldig en
ze zeggen dat ik een popster ben.
Super bedankt!!!!! Liefs Tyn
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Bij de
Liedjesfabriek voelen
zieke kinderen zich even beter.
Door het schrijven en opnemen
van een eigen liedje bloeien
ze helemaal op.

Het
muzikale
medicijn!

Word bedrijfs-fan!
Vanaf € 500,- per jaar wordt u al bedrijfs-fan van de Liedjesfabriek.
U wordt dan vermeld in diverse uitingen en uitgenodigd voor muzikale
(netwerk)evenementen. Maar misschien bent u ook wel geïnteresseerd
in een muzikale workshop voor uw personeel? Wij komen graag
vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Steun de Liedjesfabriek en gun zieke
kinderen een muzikale oppepper. Kijk op

www.liedjesfabriek.nl/steun-ons
of stuur de antwoordkaart op.
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Handtekening:
Ik wil graag meer informatie over de workshops
van de Liedjesfabriek.
Neem a.u.b. contact met mij op via telefoonnummer:

Een sponsorloop, benefietconcert of Facebook actie. Allemaal acties
waar de Liedjesfabriek mee geholpen is. Op onze website vindt u
meer voorbeelden!

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Emailadres:
Rekeningnummer:
Datum:

Start een actie!

Ik wil graag een actie organiseren.
Neem a.u.b. contact met mij op via telefoonnummer:

De Liedjesfabriek is geen commerciële organisatie en afhankelijk van
donaties en sponsors. Met uw steun bezorgt u kinderen een zinvolle
en onvergetelijke afleiding! Doet u mee?

De Liedjesfabriek heeft het ANBI keurmerk. Dat betekent dat
u ervan verzekerd bent dat uw donatie goed besteed wordt en
tevens fiscaal aftrekbaar is.

Ja, ik gun kinderen een muzikale oppepper en machtig
hierbij stichting De Liedjesfabriek tot incasso van
€
maandelijks (elk moment op te zeggen via onze website)
éénmalig

”

Met uw donatie zorgt u ervoor dat onze muzikanten hun werk kunnen
blijven doen en dat we apparatuur en instrumenten kunnen kopen.
U kunt een éénmalige donatie doen of een vast bedrag per maand.
Via onze nieuwsbrief laten we zien wat er met uw geld gedaan wordt.

G

“

Wat heeft Daan een leuke middag
met jullie in het WKZ gehad. Opa en Daan
kwamen vol verhalen terug, erg leuk!
Wat is de song prachtig geworden, heel
bijzonder om te horen. Wij als ouders
hadden wel even een brok in onze keel,
heel mooi. Daan wil regelmatig zijn
eigen lied horen.

Doneer!

Gewoon met de post!

Met onze LIEDJESMACHINE
(een mobiele opnamestudio)
bezoeken we kinderen in
ziekenhuizen. Samen
schrijven we persoonlijke
liedjes. Wij zorgen voor een
professionele opname en een eigen
videoclip. Een blijvende herinnering
waar ze apetrots op zijn!

