BEDRIJVENLIDMAATSCHAP VAN PULCHRI STUDIO
Misschien de moeite van het overwegen waard? Uw bedrijf huurt regelmatig of af en toe een ruimte in Pulchri om
te vergaderen, te dineren of om een feest te geven. Waarschijnlijk wist u nog niet dat Pulchri uw bedrijf een
lidmaatschap aan kan bieden. Dat lidmaatschap biedt vele voordelen, waaronder 10% korting op zaalhuur en 5%
korting bij kunstaankoop.
WAAROM EEN BEDRIJVENLIDMAATSCHAP
Pulchri is door zijn prachtige monumentale gebouw en zijn unieke ligging aan het Lange Voorhout in Den Haag bij
uitstek de plaats waar u relaties kunt uitnodigen. In de sociëteit – en in de zomer in de tuin – zijn u en uw gasten
van harte welkom. Wilt u uw gasten een lunch of diner aanbieden dan is daar een aantal schitterende zalen voor
beschikbaar.
WAT HOUDT HET BEDRIJVENLIDMAATSCHAP IN
• Het lidmaatschap geldt voor 5 personen binnen uw bedrijf.
U ontvangt vijf ledenpasjes op bedrijfsnaam. Met deze pas heeft u toegang tot de sociëteit voor u en uw
introducés, waar overdag en ’s avonds gereduceerde prijzen gelden
• Korting van 5% op uw kunstaankopen
• 10% relatie korting op zaalhuur
• ontvangst van de uitnodigingen voor alle tentoonstellingen
• ontvangst van het Pulchri-blad
• Deelname aan ledenactiviteiten als rondleidingen, lezingen, Borrel & Praat met kunstenaars, jazz- en klassieke
concerten en excursies, gratis of tegen gereduceerde prijs
• Toegang tot de sociëteit van de kunstenaarsvereniging “ Arti et Amiciae” en De Kring, beiden in Amsterdam en
De Kunstliefde in Utrecht
HOE WORDT UW BEDRIJF LID
Het lidmaatschap wordt verkregen door het invullen van bijgesloten aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw
aanvraag krijgt u een bevestiging. De contributie bedraagt € 1.000,- per jaar. Omdat Pulchri Studio in 2017 haar
170e verjaardag viert, geldt dit jaar een jubileumkorting van 17% korting. De contributie wordt evenredig berekend
met de maand van ingang.
WAT IS PULCHRI STUDIO
Pulchri Studio is in 1847 opgericht als het “Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio” door een tiental jonge
kunstenaars met aanvankelijk als voornaamste doel: “Het teekenen naar levend model, maar ook het
houden van kunstbeschouwingen”. Nog steeds wordt er naar model getekend als onderdeel van de vele
activiteiten die Pulchri ontwikkelt. Er worden elk jaar circa 50 tentoonstellingen in de expositiezalen gehouden..
WAT DOET PULCHRI STUDIO NOG MEER
Pulchri heeft - als beroepsvereniging van beeldende kunstenaars - qua stijl veelvormig kunstaanbod. Daarin
verschilt zij met de doorsnee galerie. Een ander kenmerkend verschil is dat Pulchri geen winst beoogt. Pulchri
adviseert en bemiddelt bij kunstaankoop en kunstopdrachten.
EN VERDER
Pulchri beschikt over stijlvolle ruimten voor grote en kleine bijeenkomsten, congressen, symposia, diners en
feesten en is ook te gebruiken als trouwlocatie. De verzorging hiervan ligt in handen van Museum Catering.
Thans telt Pulchri 450 kunstenaarsleden en ongeveer 550 kunstlievende leden, zij treffen elkaar bij
tentoonstellingen en in de sociëteit van Pulchri.
Dit lidmaatschap komt tegemoet aan uw betrokkenheid bij Pulchri. Door uw contributie, maar ook door uw
kunstaankopen, ondersteunt u de statutaire doelstelling van de vereniging: ” Bevordering van de beeldende
kunsten, evenals de bevordering van de artistieke en maatschappelijke belangen van haar leden”.
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Aanmeldingsformulier voor het Bedrijvenlidmaatschap van :
Jubileumactie: alleen geldig in 2017 : 17% korting
(de contributie wordt evenredig berekend naar de maand van ingang)

Naam bedrijf

:…………………………………………………………………………….

Aard van het bedrijf

:……………………………………………………………………………..

Adres

:………………………………………………………………………………

Postcode & plaats

:……………………………………………………………………………….

Telefoonnummer

:……………………………………………………………………………….

E-mail adres

:……………………………………………………………………………….

Website

:………………………………………………………………………………

Vijf personen van uw bedrijf kunnen gebruik maken van het Bedrijvenlidmaatschap.
U ontvangt vijf ledenpassen op bedrijfsnaam.

Handtekening aanvrager:
……..……………………………………….

