Aanmeldingsformulier
van het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio, voor het:
 Kunstlievend lidmaatschap
 Categoraal lidmaatschap
 Jongeren lidmaatschap

Naam en voorletters:

dhr.

/

mevr.

dhr.

/

mevr.

Adres:
Postcode en plaats:
Geboorte datum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

 datum en handtekening aanvrager:
 Aanvrager is in het bezit van Ooievaarspas
Naam van de voorsteller:
Datum en handtekening voorsteller:

 Geeft zijn/haar partner op als kunstlievend lid:
Naam en voorletters:
Geboorte datum:
E-mailadres:
Telefoon:
Datum en handtekening:

Aanmeldingsformulier
Kunstlievend / categoraal /
jongeren lidmaatschap

Voordelen van het lidmaatschap
171 jaar kunst & cultuur
Onze vereniging is in 1847 opgericht als Schilderkundig Genootschap Pulchri
Studio. Elk jaar worden er in onze zalen zo’n 65 tentoonstellingen van
kunstenaarsleden georganiseerd.

Pulchri: een beroepsvereniging
Pulchri heeft als beroepsvereniging van beeldend kunstenaars een veelvormig
kunstaanbod, wat verschilt van een gewone galerie die vaak maar één richting
vertegenwoordigt. Om beeldende kunst zoveel mogelijk binnen het
bereik van een breed publiek te brengen biedt Pulchri de mogelijkheid van
gespreide renteloze betaling over drie maanden of via het Mondriaanfonds.

U wordt kunstlievend lid uit liefde voor beeldende kunst. Met uw contributie, maar
vooral ook uw kunstaankopen ondersteunt u de vereniging en bovendien het
Haagse kunstklimaat.
Verder biedt het lidmaatschap u:

- Wekelijks digitale uitnodigingen voor tentoonstellingen en activiteiten;
- vier keer per jaar het Pulchri-blad;
- deelname aan ledenactiviteiten zoals concerten, In gesprek met …,
excursies, rondleidingen en lezingen;

- toegang tot de Sociëteit voor u en uw introduceés;
- toegang tot de sociëteit van de kunstenaarsverenigingen Maatschappij Arti et
Amicitiae en de kunstenaarssociëteit De Kring, beide in Amsterdam;

Pulchri biedt ruimte

Sluit u bij ons aan!

Pulchri beschikt over - en verhuurt - een aantal stijlvolle ruimten voor kleine en
grote bijeenkomsten, congressen, symposia, diners en feesten, die allen te huur
zijn. Daarnaast is Pulchri Studio een officiële trouwlocatie.

U wordt lid door dit aanmeldingsformulier in te vullen en dit mede te laten
ondertekenen door een lid dat als uw voorsteller optreedt. Als het secretariaat uw
aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een bevestiging die tevens als voorlopig
toegangsbewijs voor de Sociëteit dient tot uw lidmaatschapsaanvraag is
gehonoreerd.

Een lidmaatschap op maat
Het kunstlievend lidmaatschap kent vier categorieën:
- Het reguliere kunstlievend lidmaatschap voor iedereen die Pulchri en de
kunsten een warm hart toedraagt.
- Het categoraal lidmaatschap voor mensen die géén beeldend kunstenaar zijn,
maar werkzaam in de cultuursector, zoals musici, acteurs, dansers en auteurs.
- Het kunstlievend partnerlidmaatschap voor partners van kunstlievende en
categorale leden. Bestemd voor samenwonenden.
- Het jongeren lidmaatschap voor jongeren van 18 t/m 27 jaar.

P u l c h r i

Contributie*
- Kunstlievend lidmaatschap: € 250,- per jaar en eenmalig entreegeld van € 35,-.
- Categoraal lidmaatschap: € 162,- en eenmalig entreegeld van € 35,-.
- Kunstlievend partnerlidmaatschap: € 79,- Jongeren lidmaatschap: € 50,* Wordt u in de loop van het jaar lid, dan betaalt u het evenredige deel voor de rest van het lopende
jaar. Voor Ooievaarspashouders geldt een reductie van 50% op de contributie.
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