De mogelijkheid bestaat om vriend of vriendin
van ons koor te worden. Houdt u van Joodse
liederen? Vindt u dat een Joods koor een mooie
aanvulling is op wat er in Zwolle en omgeving
aan zangkunst wordt aangeboden? Dan kunt u
ons helpen met een financiële bijdrage. Uw bijdrage maakt het ons mogelijk verder te groeien
en een mooie aanvulling te zijn op het huidige
zangaanbod in Zwolle en omgeving.

lid (contributie is € 180,- per jaar)
vriend/vriendin van het koor en steunt het koor met € ….….per jaar
belangstellende van het koor en wordt gratis op de hoogte gehouden van alle
ontwikkelingen rondom het koor

Houdt u van zingen en spreekt het idee van een
Joods koor u aan, dan bent u van harte welkom!
U kunt u aanmelden via ons mailadres
info@kachollawan-zwolle.nl.
Ons koor repeteert elke week op dinsdagavond

STEUNLID

O
O
O
O

LID WORDEN?
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Geeft zich op als :

Het koor is bedoeld voor iedereen (Joods en
niet-Joods) in Zwolle en omgeving, die zich verbonden voelt met het Jodendom en met de
Joodse zangcultuur. Regelmatig vinden er diverse uitvoeringen plaats: In de Zwolse synagoge
ter gelegenheid van diverse gebeurtenissen,
maar ook in kerken en bij andere festiviteiten.
Het koor organiseert tevens studiedagen en
zangworkshops voor leden en belangstellenden.

VRIEND/VRIENDIN
WORDEN?

Naam: ………………………………………………..
Adres: …………………………………………………..
Plaats: ………………………………………………….
E-mailadres: ……………………………………………

Stichting Kachol Lawan
is een Joods Koor, bestaande uit enthousiaste amateurzangers
en zangeressen, met als
repertoire Hebreeuwse,
Jiddische en Ladinoliederen. De naam
‘Kachol Lawan’ drukt de
verbondenheid uit met zowel Israël als Zwolle:
Kachol is Hebreeuws voor blauw en Lawan is Hebreeuws voor wit. Dit zijn de kleuren van de vlag
van Israël en van de vlag van Zwolle.

o.l.v. zangeres en zangdocente Marie Hoogendam. De repetities hebben plaats in het gebouw
Domusica in Zwolle.

ANTWOORDSTROOK

STICHTING KACHOL LAWAN

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?

Kachol Lawan
De Schuilplaats 33
7943 CG MEPPEL

Deze antwoordstrook s.v.p. verzenden in een gefrankeerde enveloppe aan:

Wanneer u ons steunt, wordt u persoonlijk op
de hoogte gehouden van onze activiteiten. Via
een nieuwsbrief per e-mail zullen wij alle
vrienden en vriendinnen informeren over
datgene wat wij gedaan hebben met de
verkregen financiële middelen.

KACHOL LAWAN

JOODSE KOOR KACHOL LAWAN
Ons postadres is:
KACHOL LAWAN,
De Schuilplaats 33,
7943 CG Meppel
Ons e-mailadres is:
info@kachollawan-zwolle.nl
Rekeningnummer: NL84TRIO 0254737986
t.n.v. Penn. Kachol Lawan te Meppel.
Het bestuur van het koor bestaat uit:
• Hanna Sijmons te Harderwijk
• vacature
• Berend Tiesinga te Meppel
• Hanneke Brem te Zwolle

JOODS KOOR TE ZWOLLE

VOOR WIE VAN ZINGEN HOUDT EN
VAN DE JOODSE ZANGCULTUUR!

