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ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ

ΓΙΝΕ ΑΡΩΓΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ
Αγαπητοί φίλοι,
Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο «Εν Χορδαίς και Οργάνοις» ιδρύθηκε το 2017 στην Σύρο.
Ήδη μέσα σε ένα χρόνο βρήκε στέγη, απέκτησε αρκετούς μαθητές για το μπουζούκι, την
κιθάρα, το ακορντεόν, το πιάνο και την βυζαντινή μουσική. Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις, σε δύο μεγάλες συναυλίες στην Ερμούπολη και στην
Αθήνα και απέκτησε έναν σημαντικό υποστηρικτή,
και Μέγα Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε να γίνετε αρωγά μέλη του «Εν Χορδαίς και Οργάνοις»
και με τον τρόπο αυτό να σταθείτε δίπλα στην μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε
για την διατήρηση της αυθεντικότητας του πολιτιστικού στοιχείου της μουσικής ρίζας του
Αιγαίου, της ιστορίας της λαικής μουσικής, της έμπνευσης και της εκπαίδευσης της νέας
γεννιάς.
Σας ευχαριστούμε
Η Ομάδα του «Εν Χορδαίς και Οργάνοις»
Για να γίνεις Αρωγό Μέλος του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Εν Χορδαίς και Οργάνοις» συμπληρώνεις τα στοιχεία
σου στην Αίτηση Εγγραφής Αρωγού Μέλους και καταβάλλεις ετήσια υποστηρικτική συνδρομή € 30 (τριάντα ευρώ)
στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς GR 90 0172 7100 0057 1008 6665 749.
Μόλις γραφτείς θα ενημερώνεσαι τακτικά για τις δράσεις του Σωματείου, θα λαμβάνεις έγκαιρα προσκλήσεις για τις
δράσεις και θα δικαιούσαι έκπτωσης σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου με αντίτιμο εισόδου.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΡΩΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
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Επιθυμώ να στηρίξω τις δράσεις του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Εν Χορδαίς και Οργάνοις», ως Αρωγό
Μέλος.
Επιθυμώ να καταβάλλω την ετήσια υποστηρικτική συνδρομή των €30 (τριάντα ευρώ) στο λογαριασμό
Τράπεζας Πειραιώς GR 90 0172 7100 0057 1008 6665 749
Τα στοιχεία μου μπορεί να τα χρησιμοποιεί το Σωματείο μόνο για την επικοινωνία μαζί μου, για
ανακοινώσεις σχετικές με την δραστηριότητά του και το έργο του και για ενημέρωση σχετικά με
τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που συμμετέχει ή/και διοργανώνει.
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