Wat is Pulchri ?

Verder biedt het lidmaatschap u:

Aanmeldingsformulier

Pulchri (‘uit liefde/ijver voor het schone’) is eind
1847 opgericht als ‘Schilderkundig Genootschap
Pulchri Studio’. Elk jaar worden er zo’n 65
tentoonstellingen van leden- en niet-leden
georganiseerd in onze zalen. Pulchri heeft sinds
1972 een eigen tijdschrift, dat vier keer per jaar
verschijnt. Daarnaast organiseren wij
Aanmeldingsformulier
kunstexcursies, lezingen en concerten.

- ontvangst van de (digitale) uitnodigingen voor alle
tentoonstellingen en activiteiten;
- vier keer per jaar het Pulchri-blad;
- deelname aan ledenactiviteiten zoals concerten,
borrel&praat, excursies, rondleidingen en
lezingen;
- toegang tot de sociëteit voor u en uw introducés;
- gereduceerde ledenprijzen in de sociëteit;
- toegang tot de sociëteit van de
kunstenaarsvereniging 'Maatschappij Arti et
Amicitiae' en de kunstenaarssociëteit De Kring,
beide te Amsterdam;
- korting van 5 procent op uw kunstaankopen;
- 5 procent korting op de huur van een zaal.

voor het CATEGORAAL lidmaatschap van het
Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio

En verder

Bankrekeningnummer: ….…………………..…………………

voor het kunstlievend lidmaatschap van het
Schilderkundig
Genootschap
Pulchri Studio
Wat doet Pulchri
nog meer?

Pulchri heeft als beroepsvereniging van beeldend
Achternaam
………………………..…..……………..
kunstenaars kandidaat
een veelvormig
kunstaanbod, dit is
dus een groot verschil met een ‘gewone’ galerie die
Voorletter(s)
…………………………………………..……………….
vaak maar één
richting vertegenwoordigt.
Daarnaast heeft Pulchri geen winstoogmerk, maar
Voornaam
………………………………………………………………..
adviseren en
bemiddelen onze galeriemedewerkers
wel bij kunstaankoop en -opdrachten.
Adres…………………………………………………………………………
Om beeldende kunst zo veel mogelijk binnen het
bereik van een breed publiek te brengen, biedt
Postcode…………………………………………………………………..
Pulchri de mogelijkheid van een gespreide betaling
(renteloos). Pulchri-leden ontvangen bij
& woonplaats……………………………………………..……………
kunstaankopen
5 procent korting.
Pulchri-kunstenaars en kunstlievende leden treffen
Telefoonnummer
……………….……………………………………
elkaar bij openingen,
kunstlezingen, concerten of in
onze gezellige sociëteit.
E-mailadres……………………………………………………………….
Voor meer informatie: www.pulchri.nl.
Bank-Gironummer…………………………………………………….

Categoraal lidmaatschap

Dit lidmaatschap is alleen bestemd voor uitvoerend
Geboortedatum ……………………………………………………….
kunstenaars zijnde niet beeldend kunstenaars,
zoals musici, acteurs, dansers, architecten, en voor
Beroep en werkkring………………………………………………..
mensen die via hun beroep zeer nauw betrokken
zijn bij kunst/cultuur. Dit lidmaatschap biedt u
…………………………………………………………………………………
dezelfde rechten als een kunstlievend lid, de
contributie is echter aanzienlijk lager dan voor
Nevenfuncties (evt. van belang voor Pulchri Studio)
kunstlievende leden.
U wordt categoraal lid uit liefde voor (beeldende)
……………………………………………………………………………….
kunst en voor onze bijzondere vereniging, waar u
collega’s treft uit alle artistieke disciplines en kunstHandtekening aanvrager:
en cultuurliefhebbers.
Datum:

Pulchri beschikt over een aantal stijlvolle ruimtes voor
grote en kleine bijeenkomsten, congressen, symposia,
diners en feesten. Daarnaast is Pulchri een officiële
trouwlocatie.

Hoe wordt u lid?
U wordt lid door dit aanmeldingsformulier in te vullen.
Het formulier dient mede ondertekend te zijn door een
lid, dat als uw voorsteller optreedt. Als het bestuur uw
aanvraag heeft ontvangen krijgt u een bevestiging die
tevens als voorlopig toegangsbewijs voor de sociëteit
dient, tot uw lidmaatschapsaanvraag is gehonoreerd.
De contributie voor 2017 bedraagt € 159,- per jaar plus
een eenmalig inschrijfgeld van € 35,-. Wilt u uw partner
ook lid maken, dan kost dát lidmaatschap slechts € 76,per jaar.

O mevrouw

O de heer
Naam en voorletter(s): ………..………..…..……….…….
Adres: ……………………………………………………….…………
Postcode & plaats:…………..……..……………..……………
Geb. datum: ………….…………. Tel: .…………….………………
E-mailadres: ……………………………….…………………………

Beroep: ..……………………….……………………………………..

O Geeft zich op als categoraal lid
Datum:………………Handtekening:….………………

O aanvrager is in bezit van Ooievaarspas

O Geeft haar/zijn partner op als kunstlievend lid
O mevrouw
O de heer
Naam en voorletter(s): ..…………………..…..……….………
Geb. datum: …………….……… Tel*:…………….……………..
E-mailadres*: ……………………………….…………………………

Wordt u in de loop van het jaar lid, dan betaalt u het
evenredige deel voor de rest van het jaar.
Voor Ooievaarspashouders geldt een reductie van 50
procent op de contributie.

Bankrekeningnummer*: ….…………………..…………………
Beroep*: …………………..……………………………………………
Datum: …………….…….. Handtekening: ….…………………
*niet verplicht, wel gewenst

Welke zijn uw beweegredenen om het kunstlievend
lidmaatschap aan te vragen?
In te vullen door het aspirant-lid
……………………………..………………………………………………..
Wat spreekt u aan in het categoraal lidmaatschap?
……………………………..………………………………………………..
……………………………..………………………………………………
Aan
welke activiteiten van Pulchri Studio wilt u gaan
deelnemen? (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
……………………………..………………..…………………………….
o tentoonstellingsbezoek
Aan welke
activiteiten
van Pulchri
denkt u te gaan
o aankoop
kunst
(leden krijgen
5% korting)
deelnemen? (aankruisen wat van toepassing is)
o atelierbezoek
o sociëteitsbezoek
o tentoonstellingsbezoek
o overige
activiteiten
o aankoop kunst (leden krijgen 5 procent korting)
In oteatelierbezoek
vullen door de voorsteller
o sociëteitsbezoek
o overige activiteiten

Aanmelding
voor het
CATEGORAAL
LIDMAATSCHAP

Naam en voorletters………………………………………………
o kunstlievend lid
o kunstenaarslid
In te vullen door de voorsteller
Wat is in het kort uw beweegreden om deze
Naam …………………………………………..………………………
kandidaat voor te stellen?
o kunstlievend lid
o kunstenaarslid
………………………………………………………………………………
U stelt deze kandidaat voor, omdat:
Handtekening voorsteller
………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………….
Handtekening voorsteller
……………………………………………………………..………………

Pulchri Studio
Lange Voorhout 15
2514 EA Den Haag
T (070) 346 1735
E info@pulchri.nl
www.pulchri.nl

