
VRIENDEN VAN HET GOOG
I N F O RMA T I E F O L D E R

Het Gelders Opera- en Operette Gezelschap, het GOOG, is op 1 februari 1954 opgericht
en bestaat dus inmiddels meer dan 60 jaar! De leden van het gezelschap komen
voor het grootste deel uit de provincie Gelderland. Kenmerkend voor het GOOG is
het omvangrijke en gevarieerde opera-, operette- en musicalrepertoire dat in de
loop der jaren is opgebouwd. Ook de niet alledaagse keuze van componisten en
hun werken is opvallend. 

Sinds haar oprichting streeft het GOOG
naar een programma-aanbod dat zo
goed mogelijk is afgestemd op de wen-
sen van het publiek, ‘uitstapjes’ naar

wat onbekender werk worden daarbij niet gemeden. Jaarlijks brengt het GOOG
een operaproductie of een galaconcert van hoge kwaliteit, waaraan in de loop der
jaren veel bekende operasterren meewerkten. De keuze van de opera's, operettes
en musicals levert een zeer afwisselend en divers repertoire op. De laatste jaren
hebben we onder meer, naast diverse kleine producties, zelf de geënsceneerde
opera’s Faust en Eugen Onegin op de planken gebracht. Eerder hebben we mee-
gewerkt aan het Weens Operettegala, waarmee we met Marco Bakker een tournee
door heel Nederland hebben gedaan. Het GOOG neemt eveneens deel aan diverse
herdenkingsconcerten rondom Bevrijdingsdag.



Vriend worden van het GOOG

Gelukkig worden we al vele jaren ondersteund door een grote groep mensen die
het GOOG, of operamuziek in het algemeen, een warm hart toedragen. Dit zijn de
‘Vrienden van het GOOG’. Zij hebben hier een vaste jaarlijkse bijdrage voor over.
Daarmee steunen ze niet alleen het GOOG, ze hebben ook recht op enkele inte-
ressante voordelen.

Ten eerste worden Vrienden uitgenodigd voor enkele speciale gelegenheden, zoals
elk jaar ‘Laat je horen’, een muzikale avond waarin heel diverse optredens worden
gegeven door leden van het GOOG. Ook worden Vrienden op de hoogte gehouden
door een GOOG-nieuwsbrief. Daarnaast krijgen Vrienden in de voorverkoop van
onze eigen productie(s) voorrang bij de toedeling van stoelen bij een voorstelling.
Onze Vrienden zijn daarmee verzekerd van een goede  gereserveerde plaats!
Ten slotte krijgen Vrienden korting op de prijs van toegangskaarten, of zelfs één of
meer gratis kaarten van onze jaarlijkse productie (afhankelijk van het arrangement).
Onderstaand schema geeft de mogelijkheden overzichtelijk weer:

Wilt u Vriend van het GOOG worden? Graag! U kunt zich opgeven door 
het aanmeldformulier in te vullen en in te leveren.

Ook kunt u een mailbericht sturen naar het secretariaat van GOOG, email-adres:
secretariaatgoog@gmail.com waarin u de hierna gevraagde informatie doorgeeft.
Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten als Vriend van het GOOG.

Type                Jaarlijks      Uitnodiging        Tweejaarlijkse    Voorrang       Korting op
                       bedrag        ‘Laat je Horen’    nieuwsbrief        toedeling      entreekaarten

Piannissimo     €   25,-                                                              Bij eigen        10% op twee
                                                                                                  productie       entreekaarten

Piano               €   50,-                                                              Bij eigen        20% op twee
                                                                                                  productie       entreekaarten

Mezzoforte       € 100,-                                                              Bij eigen        Eén gratis
                                                                                                  productie       entreekaart

Forte                € 200,-                                                              Bij eigen        Twee gratis
                                                                                                  productie       entreekaarten

Fortissimo        € 400,-                                                              Bij eigen        Vier gratis
                                                                                                  productie       entreekaarten



Aanmeldformulier Vriend van het GOOG

Naam

Adres en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Arrangement                          Piannissimo      Piano       Mezzoforte       Forte        Fortissimo    Vrije gift *
(omcirkelen)                             €25 p/j        €50 p/j       €100 p/j      €200 p/j      €400 p/j

Hierbij machtig ik GOOG
om jaarlijks het                Handtekening:
betreffende bedrag
af te schrijven               Plaats en datum:

* Bij een vrije gift wordt contact met u opgenomen om de precieze voorwaarden te bespreken.

✄



Het GOOG heeft de status van culturele ANBI-instelling. 

Dat betekent dat de kosten om Vriend van het GOOG te 

worden een aftrekpost voor de belastingen van

125% kan opleveren.

Neemt u contact met ons op?

RSIN / fiscaalnummer ANBI 8151568

Meer informatie op www.goog.nl

✄

Elise Caluwaerts en Marco Bakker


