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Sinds onze start als goededoelen-organisatie (culturele
ANBI) in januari 2015 zijn
we inmiddels flink gegroeid.
Bezoekers, donateurs en
sponsoren spelen hierbij de
absolute hoofdrol. Naast hun
onmisbare financiële bijdragen
vormt hun aanwezigheid bij
try-outs en publiekspresentaties tevens de broodnodige
stimulans voor podiumkunstenaars.

Mede dankzij hen kunnen we uitgroeien naar een trainingscentrum
dat 24 uur per dag, 7 dagen in de
week openstaat voor repetities,
workshops, masterclasses, try-outs,
na- en bijscholing.
Samen meerdere dagen achter
elkaar aan projecten werken,
andere kunstenaars en artiesten uit
verschillende disciplines en landen
ontmoeten. Plus een breed publiek
dat kan meegenieten van
		
alles wat in wording
		
is, dat talent kan

zien groeien. Zo strijden wij
vanuit deze artistieke broedplaats
voor de dieper liggende waarde
van cultuur en voor de levenskwaliteit van onze samenleving.
Zonder supporters dus geen
Akoesticum! Ook voor onze nieuwe
campagne ‘Geef talent een droomplek’ hebben we weer veel te
danken aan onze ambassadeurs
en andere artiesten. Met deze
campagne hopen we nieuwe en
bestaande vrienden te inspireren
ons – en daarmee de ontwikkeling
van cultureel talent – te (blijven)
steunen.
Victor van Haeren
Harold Lenselink
initiatiefnemers Akoesticum

Van hier tot Australië
Wat ons voor ogen stond, is gelukt. Een
oude kazerne met vereende krachten
omtoveren tot Akoesticum, een culturele
trainingsplek met 12 professionele oefenruimtes, 56 slaapkamers voor 150 gasten
en eigen catering.
Met dit ‘alles-onder-één-cultureel-dak’
concept hebben we al veel groepen uit de
hele wereld weten te faciliteren.
Akoesticum ligt op een prachtige en
tegelijk goed bereikbare plek midden in
het land, op 5 minuten loopafstand van
station Ede-Wageningen en het bospad
naar de Veluwe.
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Een vrijplaats als Akoesticum kan
alleen voortbestaan met hulp van
donateurs en andere gulle gevers
met hart voor cultuur.
Vrienden die samen met ons deze
speelruimte voor muziek, dans en
theater willen veiligstellen voor de
toekomst. Wij hopen dat je meedoet
om dit doel dichterbij te brengen!
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De slaapkamer van

talent

Onze slaapkamers zijn vernoemd
naar en geïnspireerd door podiumkunstenaars. Deze slaapkamers
kun je adopteren. Wees gerust, je
hoeft niet te stofzuigen of de
bedden op te maken. Wel kun je
via een jaarlijkse donatie bijdragen
aan een droomplek voor podiumtalent.
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Adopteer een slaapkamer, alleen
of met een groep vrienden of
collega’s. Een tweede mogelijkheid
is met anderen te sparen voor een
kamer.
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Akoesticum zet zich in voor een
mooiere wereld met ruimte voor
creatieve uitdaging en het ontwikkelen van talent. Help ons om deze
plek veilig te stellen. En steun onze
campagne.
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Een overzicht van alle slaapkamers die
vernoemd zijn naar podiumkunstenaars,
vind je op www.droomplekvoortalent.nl

een droomplek

Doe mee

Adopteer
een slaapkamer
Investeer in deze unieke trainingsplek voor talent en adopteer een
slaapkamer voor 1500 euro per jaar.

Je geeft ruimte aan talent

Met jouw donatie bouw je mee aan
een plek voor creatieve uitdaging
en het ontwikkelen van talent in de
podiumkunsten.
J e bent gast bij een Feest op de
Kazerne

Je bent onze speciale gast bij
een Feest op de Kazerne van
Akoesticum: een avondvullend
podiumkunstprogramma voor
2 personen met natuurlijk een
overnachting op de geadopteerde
slaapkamer.
J ouw naam verbonden aan de
kamer

Je naam komt samen met die
van de artiest op de deur van de
geadopteerde slaapkamer. Ook
ontvang je een mooie Akoesticum
slaapkameroorkonde.

Wat beteke
nt
We bieden je onze blijvende
vriendschap

Je ontvangt van ons een
uitnodiging voor onze verjaardag
die we elk jaar op 23 januari vieren,
de dag van onze officiële koninklijke
opening in 2015. En als vriend
van Akoesticum houden we je
natuurlijk op de hoogte van alle
bijzondere activiteiten die er in de
tussentijd bij ons plaatsvinden.

Spaar
voor een slaapkamer
Spaar een jaar lang met anderen tot het eindbedrag van 1500 euro.

jouw bijdra
ge?
Jouw naam wordt vermeld

Samen met de namen van alle
anderen die meedoen aan deze
actie, komt jouw naam te staan op
onze Wall of Fame (uiteraard alleen
als je dat op prijs stelt).
Belastingvoordeel

De overheid stimuleert donaties
aan culturele instellingen zoals
Akoesticum. Vanwege onze
culturele ANBI-status komen giften
in aanmerking voor extra aftrek
van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

In drie stappen
naar jouw droomkamer
- Ga naar:
www.droomplekvoortalent.nl
- Kies de slaapkamer van je
dromen.
- Doneer meteen of regel dit
via een overeenkomst met
Akoesticum.

Beste gast van
Akoesticum, welkom
op deze kamer. Ik
heb in mijn leven
heel wat afgedroomd.
Sommige van die
dromen vonden
overdag plaats,
hadden betrekking
op plannen, een
aantal daarvan zijn
gerealiseerd. De
grootste droom was
Akoesticum ...

In mijn loopbaan
zijn een aantal
mensen belangrijk
voor me geweest,
mijn docenten,
medestudenten,
een aantal helden,
boeken en een paar
prachtige principes
van Benedictus:
‘Doe alles wat je doet
met aandacht’ en
‘Je kunt altijd weer
opnieuw beginnen’.
Ik probeer deze tot een
eigenschap te maken.
Dat geeft rust in je
hoofd. Ik wens je
een goede nachtrust
bij Akoesticum en
mooie dromen ...

Crowdfunding is een essentieel
onderdeel van onze onderneming. Als je samen financiert
met de groep voor wie je
bestaat, weet je of zij het ervoor
over hebben. En het helpt ons te
bepalen of we een goede koers
varen. Samen kunnen we het
netwerk versterken en nieuwe
organisaties en supporters
vinden die zich graag bij
Akoesticum aansluiten.
Zo bouwen we met betrokken
mede-investeerders en
donateurs aan een duurzame
toekomst.

De wereld
heeft
droomplekken
nodig

Stichting Akoesticum is een non-profit organisatie

Nieuwe Kazernelaan 2 - D42
6711 JC EDE
5 minuten lopen vanaf
Station EDE-Wageningen

hier postzegel plakken

T 0318 304 349

Met dank aan alle podiumkunstenaars
die hieraan meewerken.
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Colofon
© Droomplek voor talent
Start donatiecampagne van stichting
Akoesticum, januari 2019.

Akoesticum, gevestigd in de voormalige Frisokazerne, is hét
nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater. Investeer
samen met ons in deze unieke plek voor talentontwikkeling.

Akoesticum is een social
enterprise. Wij werken aan een
gezonde financiering voor de
lange termijn met een goede
balans tussen inkomsten van
verhuur, crowdfunding, leningen,
fondswerving en projectsubsidies.
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