
Programma “One Sky, One World” 16 en 17 
januari 2016 - de Verbeelding Zeewolde 

1. Welkom en toelichting op het programma en 
voorstellen van de artiesten 

2. Concert Miranda Driessen (zang) en Naomi Sato (Sho) 
3. Japanse theeceremonie 
4. Pauze – tijd voor het bekijken van de expositie 
5. Vertelling (a.d.h.v. installatie Sonja Rosing) 
6. Muziek improvisatie Yuko Ogino (vleugel) 
7. Muziek improvisatie Yuko, Miranda en Naomi 
8. Tijd voor een drankje en praatje 

 
 

 

   



Het concept “One Sky, One World” 
Vanuit de vriendschap van Yuko Ogino en Rob van den Broek is dit project ontstaan en gegroeid wat 
het nu is. Een breed programma met verschillende componenten en artiesten, waarbij  de 
verschillende tradities en stijlen elkaar aanvullen en versterken. Niet de verschillen tellen, de 
verbinding en de wil met elkaar mooie dingen te doen en maken overbruggen de twee werelden. 

 Gestart vanuit de thee ceremonie, met als toevoeging een  prachtig kunstwerk een zuil van 
Sonja Rosing.  

 Yuko en Rob hebben een aantal van hun werken gecombineerd: traditionele jelly sweeties 
geplaatst in en om werken van Rob, Rob heeft zijn nieuwe werken allemaal laten inspireren 
door het werk van Yuko.  

 De schilderijen, kijkdozen en installatie van Sonja Rosing, vormen een schitterende verbinding 
voor het hele programma 

 Heel bijzonder is de muzikale inbreng van Miranda Driessen en Naomi Sato, een aantal 
Gregoriaanse gezangen begeleid door een traditionele Japanse Sho in een improvisatie 

 Yuko is naast kunstenaar, ook pianiste en muziektherapeut . Vandaag improviseert zij op de 
vleugel solo en daarna samen met Miranda en Naomi 

 

Het concert van Miranda Driessen en Naomi Sato 
Miranda zingt een aantal gezangen die afkomstig zijn uit de manuscripten van de abdij van Sankt-
Gallen in Zwitserland. Deze stammen uit de 9e en 10e eeuw en zijn onderdeel van de vroegste  
geschreven bronnen van wat we later het Gregoriaans zijn gaan noemen.  De gezangen die in de 
manuscripten werden opgetekend bestonden waarschijnlijk al veel langer en werden van generatie 
op generatie mondeling overgeleverd. Ze staan genoteerd m.b.v grafische tekens, neumen genaamd. 
De monniken zongen echter veelal uit het hoofd, en men vermoedt dat de notaties enkel bedoeld 
waren als geheugensteun. De gezangen maakten deel uit van de dagelijkse cyclus van 
gebedsstonden. Deze vonden op vaste tijdsstippen plaats gedurende de dag, maar ook in de nacht. 
Opvallend is dat juist de gezangen voor dit tijdstip, de Metten, behoren tot de meest rijk versierde 
en inventieve. Wanneer men zich realiseert dat deze dagcyclus onderdeel uitmaakte van een grotere 
cyclus van 1 week waarin o.a. alle 150 psalmen (uit het hoofd!) gezongen werden, dan kan men zich 
voorstelling maken van de onvoorstelbare rijkdom aan muziek die uit die tijd is overgebleven. 
Miranda zingt niet direct vanuit de oorspronkelijk notaties, maar vanuit transcripties gemaakt door 
Geert Maessen uit Amsterdam. Hij ontwikkelde hiervoor de zgn. Fluxus-notatie, waarbij hij de 
oorspronkelijke neumen over heeft geschreven op een 4-lijns notenbalk die ook gebruikt wordt in de 
meer bekende bloknotatie van het latere Gregoriaans. Naomi improviseert met de Sho op de door 
Miranda gezongen teksten. 
 
Toelichting op de Fluxus-notatie       

 Cantatorium van St. Gallen (begin 10e eeuw; CH-SGs 359) 



  

Fluxus (eind 20e eeuw) 
 
http://www.gregoriana.nl/0106fluxus.htm 
 

De sho (笙,shō), ook bekend als "het Japanse 'mondorgel', is 

een muziekinstrument dat vanaf de vroege middeleeuwen (8e eeuw) een vaste 
waarde werd in de muziek aan het Japanse keizerlijke hof. Het instrument is 
tegenwoordig nog steeds onderdeel van ceremonieën en theaters.  
Het is gemaakt uit 17 smalle bamboepijpen die in de basis (mondstuk) 
corresponderen met vrijstaande metalen tongetjes. Het instrument werd geacht 
de roep van de feniks na te bootsen. Qua vorm ziet het eruit als een vogel met 
twee opstaande vleugels. 
De shō staat voor de harmonie, de akkoordondersteuning. Opmerkelijk is dat het 
instrument wordt opgewarmd voor het spelen, in vroegere tijden was dat boven 
een houtskoolvuurtje. Dit heeft te maken met de metalen tongetjes en dient om 
de mogelijk aanwezige vochtigheid wegens temperatuurverschillen en wegens de 
bespeling, te verwijderen zodat de tongetjes niet 'kleven'. 
 

Miranda Driessen (Nunhem 1969)  

Ze studeerde begin jaren '90 af als jazz-zangeres en 
orthopedagogisch muziek beoefenaar aan het 
conservatorium van Maastricht. Na vele jaren 
werkzaam te zijn geweest in het (speciaal) onderwijs 
besloot zij in 2004 alsnog compositie te gaan studeren 
aan het Rotterdams Conservatorium bij Klaas de 
Vries, Peter-Jan Wagemans en René Uijlenhoet. 
Daarnaast studeerde zij in die periode klassiek zang bij 
Charles van Tassel in Amsterdam. Haar werk werd 
uitgevoerd door o.a. het Asko ensemble, Nieuw 
Ensemble, Doelen ensemble, Orkest de Ereprijs, 
Katerina Konstantourou, Gerrie de Vries, Kaoru 
Iwamura en Makiko Goto.  
Als zangeres zong zij voornamelijk in ensembles gespecialiseerd in de uitvoering van hedendaagse 
muziek, maar de afgelopen jaren is zij zich steeds meer gaan verdiepen in de uitvoeringspraktijk van 
het Gregoriaans. Zij volgde workshops en masterclasses op dit gebied bij Iégor Reznikoff, Juan Carlos 
Asensio en Rebecca Stewart en maakte enige tijd deel uit van ensemble Virga o.l.v. Geert Maessen.  
 

 

http://www.gregoriana.nl/0106fluxus.htm


Naomi Sato (Tokyo 1975)  

Ze studeerde saxofoon en sho aan de Tokyo 
National University of Fine Arts and Music. 
Daarna kwam ze naar Nederland om bij 
saxofonist Arno Bornkamp te studeren in 
Amsterdam en later bij Claude Delangle in 
Parijs. Zij werkte samen met componisten als 
Theo Loevendie en Merlijn Twaalfhoven en 
met fluitist Harry Starreveld en klarinettisten 
Laura Carmichael. Regelmatig maakt zij deel uit 
van het Nieuw Ensemble en het Atlas 
Ensemble. Zij geniet internationale erkenning 
op het gebied van zowel traditionele als 
nieuwe muziek voor sho en componisten als Toshio Hosokawa schreven speciaal werken voor haar. 
Naomi Sato demonstreert de Sho:  https://www.youtube.com/watch?v=yUpr1F1dZt0  
 

Toelichting op de theeceremonie 
Tijdens de thee ceremonie wordt  groene thee geroosterd om Houjicha, of geroosterde Japanse thee, 
te kunnen zetten. Deze thee zal worden geserveerd aan het publiek in originele Japanse kopjes met 
originele Japanse snoepjes  en Japanse zoute pickles, enz. Door de combinatie van thee, het zoet en 
het zout, wordt een intensievere smaaksensatie bereikt. Bij het roosteren van de thee komen ook 
aroma’s vrij, die een bijzondere werking hebben op de geest.  
Yuko heeft een site speciaal voor deze ceremonie gemaakt met veel informatie, ook over de 
gezondheidseffecten:  http://www.houjicha.net/  
 

De exposities van:  
 
Sonja Rosing, 1959, Nieuw-Buinen 

In 1991 ben ik afgestudeerd aan de kunstacademie 
'Minerva' te Groningen. Sinds mijn afstuderen aan 
de kunstacademie ben ik full-time met beeldend 
werk bezig.  Ik ben lid van: Arti et Amicitiae 
(kunstenaarsvereniging Amsterdam), KVF 
(Kunstenaars Vereniging Flevoland). 
Tijdens mijn studie aan de kunstacademie in 
Groningen begon ik met mediteren. Ik wilde stilte in 
mijn hoofd ervaren. Die stilte kreeg ik (soms) en hij 
kwam samen met ruimte. Deze mentale ervaringen 
en het verlangen naar deze ervaringen begon ik te 
verbeelden. Deze thema’s zijn nu nog aanwezig in mijn werk. 
De natuur is de laatste zeven jaar ook een belangrijk onderwerp in mijn werk en mijn leven 
Vaak werk ik in het bos. In het Hollandse Hout, een paar honderd meter van de Oostvaardersplassen, 
heb ik een hut gebouwd.  Sinds 2005 schilder ik voornamelijk met zelfgemaakte eitempera, een 
mengsel van eigeel, pigmenten, water en kruidnagelolie. De verf is heel vloeibaar. Daardoor zijn losse 
bewegingen mogelijk waarin kracht en lichtvoetigheid samen kunnen gaan. Ik experimenteer graag 
in mijn werk, zodat ik in mijn werk (mijn leven) niet stilsta maar groei. Verschillende provincies, 

https://www.youtube.com/watch?v=yUpr1F1dZt0
http://www.houjicha.net/


gemeentes, bedrijven, particulieren en verzamelaars hebben werk van mij aangekocht. In de expositie 
zijn schilderijen, kijkdozen en een installatie laten zien gedurende de maanden januari en februari 
2016. www.sonjarosing.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yuko Ogino en Rob van den Broek 
Rob en Yuko hebben hun werk in deze expositie deels autonoom gemaakt, en deels geïnspireerd door 
het werk  van de ander. Yuko vanuit haar traditie, o.a. ook opgeleid in de traditionele “Japanese 
sweets design”. Rob met zijn ongebonden vrije manier van werken, altijd werkend vanuit een 
veelheid aan beschikbaar materiaal en een ontembare drang tot spelen en experimenteren. Zo is een 
serie van 5 “installaties” ontstaan in het afgelopen half jaar: 
 

1. Matter Of Time (MDF, acryl, multiplex, led, glas, stof) 
Een combinatie van 12 in “wolken geschilderde ” kokers met led-licht op een centrale 
vloerplaat. Tijd in uren en maanden.  
 

2. Rhythmic Simplicity (wengé hout, tempex, zaden tulpenboom, triplex) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De strakke verwerking en presentatie van de diverse stukjes hout is een ode aan het Japanse 
vakmanschap m.b.t. houtverwerking.  
 
Voor deze twee werken heeft Yuko een serie jellie sweeties gemaakt met de naam 

Moonlight one day   ある日の月光    

(Agar, Sugar, Water, Natural edible pigments, Gold foil) 
Moons dancing to Cosmic rhythm. 
 

http://www.sonjarosing.nl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Two way growth  (vacuüm tank, goud, diverse houtsoorten, tulpenboom knoppen en  
verwaaide grasbolletjes) 
De wereld op zijn kop, wat groeit uit wat, van boven naar beneden of juist andersom.  

Yuko werk heet Cosmos Tears  そらの涙  

(Agar, Sugar, Water, Natural edible pigments, tears) 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

4. Satellite Connection (essen rondhout, spaken, plastic kokertjes, schijven berkenmultiplex, 
tulpen, epoxy hars) 
De communicatie met de andere kant van de wereld verloopt tegenwoordig voor een 
belangrijk deel via satellieten. Zo zijn we verbonden. Communicatie laat ons mooie dingen 
zien, maar brengt ons ook op de hoogte van alle ellende in de wereld. De balans vinden tussen 
“DE WERELD IS ROT, DE WERELD IS ZOT” en alle positieve dingen in de wereld is een hele klus! 
 
In de plastic kokertjes zitten korreltjes van de snoepjes, die ook uitgedeeld gaan worden 
vanmiddag.  
 
One Water   & Ameno Mikumari  
(Agar, Sugar, Water, Natural edible pigments, Gold foil) 
 
"One Water" is the sweets representing all possible water the sky reflects itself on. 

” 天ノ水分 Ame-no-Mikumari ", or heaven's water distribution, is pieces of One Water that 

are divided through cosmic consciousness.  "Ame-no-Mikumari" itself is the name of a god 
from KOJIKI, one of Japanese ancient myth and history books, who symbolizes the way the 
rain water as heaven's bliss flows down and gets distributed.  
 I conceived this as the ritual sweets standing for ties among the consciousness of every 
human being on earth concerning the water. 



In today's tea ceremony, sweets named “ 水分 Mikumari ” (water divide or distribution) will 

be served in the same context that they are divided from single Ame-no-Mikumari.  The some 
hundered pieces of Mikumari today originally formed one continuity and were divided into 
different shapes in different sizes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Air (multiplex, krimpfolie, wijnzakken) 
Oude, zgn. waardeloze materialen die ineens een nieuw leven krijgen. Ook die kant van de 
wereld willen wij als kunstenaar graag laten zien. Spelen met materialen levert vaak de meest 
verrassende dingen op. Wat ons erg aansprak was de transparantie en schoonheid van de 
wijnzakken, met lucht en een vloeistof gevuld. Het is als lucht, het is niets, of toch? 
 
Dit werk van Yuko is het belangrijkste van de hele expositie voor haar.  Dit werk is door haar 
ontworpen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving in Osaka 21 jaar geleden. 
 

But we have flowers  & 花筏 ( Moonlight to Petal Rfts):    

(Agar, Sugar, Hemp seed, Salted cherry blossom, Water) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

花筏 HANA-IKADA , or petal rafts, is a poetic word that means fallen cherry-blossom petals floating 

on water like a sheet. So many Japanese designs and literature dealt with it from long time ago. 
Sometimes, in Japanese tradition context, the way cherry blossoms fall compares to death in good 
grace, and the raft's petals being unaware where to sink also suggest the meek acceptance of destiny. 



I represented the milky-white sheet of moonlit petals with hemp-seed milk. Hemp is as sacred and 
mystic plant as cherry blossom is in Japan.  
Just today 21 years ago, a big earth quake hit Osaka, Kobe, etc. in West Japan and I created this as a 
requiem for the victims of the quakes, that and others, and also of the wars in the past and present, 
with prayer for eternal peace of the humans. 
 

Yuko Ogino 
Na haar afstuderen aan Doshisha’s Womens College 
in Kyoto, Japan met diploma in de klassieke muziek,  
begon Yuko Ogino haar muzikale carrière als een 
keyboardspeler, componist en arrangeur in een 
professionele volksmuziek band, en ook als een 
ontwikkelaar van originele muziek therapie methode 
in een door haar opgericht  instituut.  
Yuko’s artistieke repertoire is erg verbonden met wat 
wij zouden noemen dingen uit het dagelijkse leven. 
De wijze waarop Yuko ze beoefent, zijn een vorm 
kunst, gebaseerd op eeuwenlange traditie en 
vakmanschap. Het  varieert van ontwerpen van 
Japanse traditionele zoetigheden (gestudeerd in Kyoto aan de traditionele Hof suikerbakkerij etc.; 
prijzen op een paar wedstrijden, met name voor haar ontwerp voor 400-jaar memorial 
tentoonstelling van Rimpa school) traditioneel home cooking gebaseerd op de Japanse keuken (prijs 
winnende recepten voor haar oorspronkelijke augurken van Kyoto van lokale groenten, of laag-zout 
dagmenu ) en de beoefening van de kunst van kimono's (met diploma's van Japan's oudste en meeste 
traditie-trouwe Kimono school in Kyoto, Nishijin.) De thee ceremonie vandaag met Houji-cha, of 
geroosterde thee, beoogt ook genieten van het rustgevende geur van Japanse dagelijkse, gewone 
thee, net als thuis, in plaats van in een authentiek ceremoniële setting.  Yuko is daarnaast ook moeder 
en huisvrouw en  woont met haar familie in Hilversum sinds 2014. Inmiddels heeft ze de VOF "Project 
Japan" opgericht ter bevordering van de culturele uitwisseling tussen Japan en de Nederland en 
mogelijk andere landen in Europa. 
http://www.ilovejapan.info/  
 

Rob van den Broek 
Als veelzijdig beeldend kunstenaar gaat het voor mij om het spel 
tussen materiaal, inhoud en vorm, het voortdurend reageren op wat 
ontstaat en wat zich ontwikkelt. Muziek is mijn grootste 
inspiratiebron. Ik ben actief op 6 terreinen: muziekinstrumenten, 
beeldende kunst, meubelen,  theatervormgeving, gastdocent muziek- 
beeldend en programmeren van concerten. 
Rob van den Broek is jarenlang betrokken (geweest) bij een aantal 
professionele muziek- en operagezelschappen als decorontwerper en -
maker, vormgever, instrumentbouwer, redacteur van een vriendenblad 
en bestuurder. Huidige samenwerkingsprojecten met kunstenaars van 
de KVF, musici, een schrijver en illustrator, instrumentbouwer en 
componist, de gemeente Zeewolde en de cultuurmakelaar Zeewolde. 
www.stichting-qem.nl en www.robvdbroek.nl  
 

http://www.ilovejapan.info/
http://www.stichting-qem.nl/
http://www.robvdbroek.nl/


Dit project is tot stand gekomen met medewerking van stichting De Verbeelding, de Cultuurmakelaar 
Zeewolde, Kunstenaarsvereniging Flevoland, stichting QEM en financieel mede mogelijk gemaakt 
door het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland.  
 
 

Special thanks to Mr.Hiroya Fujii for his outstanding support in Yuko and 
Takashi’s Kimono wear. 
Mr.Hiroya Fujii is traditional kimono designers and dyers textile work by 
original color a dyeing technique . 
The Shibori tie-dyeing and drowing combines Yuzen dyeing of traditional 
arts and create in Kyoto. 
http://www.atelier-fujikoh.jp/sakuhin.html 
 

 
Our sincerely thanks to the Japanese Embassy in the Netherlands for their kindness to let us borrow 
the tatami mats, tea ceremony utensils and flower vases, etc.  This project is promoted by NPO 
Rebalance Kyoto and Project Japan. 
 
Dit project wordt 2 keer uitgevoerd in paviljoen de Verbeelding in Zeewolde op zaterdagavond 16 en 
zondagmiddag 17 januari 2015.  
 
In de week aansluitend op deze dagen, vinden in samenwerking met Marina van Arendonk, 
Cultuurmakelaar van Zeewolde en stichting de Verbeelding  10 workshops plaats voor kinderen van 
het basis en voortgezet onderwijs uit Zeewolde. 
 

http://www.deverbeeldingzeewolde.nl/  
 
 
 
 
https://www.facebook.com/cultuurmakelaar.deverbeelding  
 
 
 
 
http://www.flevokunst.nl/  
 
 
 
 
 
www.stichting-qem.nl 
https://www.facebook.com/stichtingqem   
 
 
 

 

http://www.atelier-fujikoh.jp/sakuhin.html
http://www.deverbeeldingzeewolde.nl/
https://www.facebook.com/cultuurmakelaar.deverbeelding
http://www.flevokunst.nl/
http://www.stichting-qem.nl/
https://www.facebook.com/stichtingqem


Tekst op de kommetjes van de installatie van Sonja Rosing. 
  
Uit de Bhagavad Gita (vertaling Maharishi Mahesh Yogi) hoofdstuk 1 vers 1: 
 
Kommetjes 1, 2 , 3, 4, 5, 6 en 7. 
Dharma is die onoverwinnelijke kracht van de natuur die het bestaan ondersteunt. Ze houdt de evolutie in 
stand en vormt de eigenlijke basis van het kosmische leven. Ze ondersteunt al wat bevorderlijk is voor de 
evolutie en ontmoedigt al wat eraan tegengesteld is. 
Dharma is dat wat voorspoed in de wereld en geestelijke vrijheid bevordert. 
 
Niet op de kommetjes. 
Om de rol van dharma in het leven te begrijpen, moeten we de werkwijze van de evolutie in ogenschouw 
nemen. 
 
Kommetjes 8 en 9. 
Wanneer het leven van de ene toestand naar een andere evolueert, wordt de eerste toestand ontbonden en 
de tweede geschapen. 
 
Niet op de kommetjes. 
Met andere woorden, het proces van de evolutie wordt uitgevoerd onder invloed van twee tegengestelde 
krachten-een die dient om de eerste toestand te vernietigen en een die dient om een tweede toestand te 
doen ontstaan. 
 
Kommetjes 10, 11,12 en 13. 
Deze scheppende en vernietigende krachten, die in harmonie met elkaar werken, houden het leven in stand 
en wentelen het wiel van de evolutie. 
Dharma handhaaft het evenwicht tussen hen. 
 
Niet op de kommetjes 
Door het evenwicht tussen tegengestelde kosmische krachten te handhaven, beschermt dharma het bestaan 
en houdt het de weg van de evolutie, de weg van rechtvaardigheid, in stand. 
Het leven van de mens is zo hoog geëvolueerd dat hij vrijheid van handelen in de natuur geniet. Dit stelt hem 
in staat te leven zoals hij wenst, ten goede of ten kwade. Zoals hij zich gedraagt, zo ontvangt hij. 
 
Kommetjes 14, 15 , 16, 17 en 18. 
Wanneer het goede in het leven toeneemt en de positieve krachten de normale toestand van het bestaan 
neigen te overheersen, dan herstelt het proces van dharma het evenwicht en heeft gevoelens van geluk in 
het hart en tevredenheid in de geest ten gevolge. 
 
Niet op de kommetjes. 
Wanneer het kwaad in het leven toeneemt en de negatieve krachten de overhand hebben, herstelt de 
kracht van dharma op hetzelfde wijze het evenwicht en brengt ervaringen van pijn en lijden teweeg. 
………………………… 
Wanneer het leven van een individu onder de invloed van positieve krachten verkeert, gaat het een veld van 
toenemende geluk binnen en wordt uiteindelijk omgevormd tot gelukzaligheidsbewustzijn, een toestand 
waarin het de status van kosmisch leven, eeuwig leven verwerft. 
 
 
 
 
 



Text on the bowls of the installation of Sonja Rosing. 

 
Bowls 1,2,3,4,5,6 and 7. 
Dharma is that invincible power of nature which upholds existence. It maintains evolution and formed the 
very basis of cosmic life. It supports all that is helpful for evolution and discourages all that is opposed to it. 
Dharma is that which promotes worldly prosperity and spiritual freedom.  
 
Not on the bowls. 
In order to understand the role of dharma in life, we have to consider the mechanics of evolution. 
 
Bowls 8 and 9. 
When life evolves from one state to another, the first state is dissolved and the second brought into 
existence. 
 
Not on the bowls. 
 
In other words, the process of evolution is carried out under the influence of two opposing forces - one to 
destroy the first state and the other give rise to a second state. 
 
Bowls 10, 11,12 en 13. 
These creative and destructive forces working in harmony with one another maintain life and spin the wheel 
of evolution.  
Dharma maintains equilibrium between them. 
 
Not on the bowls 
By maintaining equilibrium between opposing cosmic forces, dharma safeguards existence and upholds the 
path of evolution, the path of righteousness. 
Man’s life is so highly evolved that he enjoys freedom of action in nature. This enables him to live in any way 
he desires, either for good or for evil. As he behaves, so he receives. 
 
Bowls 14, 15, 16, 17 and 18. When the good increases in life and the positive forces tend to overbalance the 
normal state of existence, then the process of dharma, restoring equilibrium, results in feelings of happiness 
in the heart and satisfaction in the mind. 
 
Not on the bowls 
In the same way, when evil increases in life and the negative forces predominate, the power of dharma, 
restoring the balance, produces sensations of pain and suffering. 
………………….. 
The life of an individual under the influence of increasing happiness and is eventually transformed into bliss-
consciousness, in which state it gains the status of cosmic existence, eternal life. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MEDE MOGELIJK GEMAAKT … DOOR U? 
 

Donateur worden 
Vanaf € 5 per maand of € 35 per jaar bent u al donateur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. U 
kunt uw gift specifiek bestemmen voor één van onze werkterreinen: beeldende kunst, geschiedenis 
& letteren, monumentenzorg, muziek, theater, wetenschap/cultuurfondsbeurzen of natuur. 
 
Meer informatie 

Voor nader informatie over donateurschap bij het Cultuurfonds belt of   mailt u naar: 

T (020) 520 61 30   

E  info@cultuurfonds.nl  

 
Een bedrag overmaken 
Wilt u liever zelf geld overmaken? U kunt een bijdrage storten op rekening (IBAN) 
NL32INGB0000333318 t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam. 

mailto:info@cultuurfonds.nl

