Beste orgelliefhebber,
windvoorziening van vijf spaanbalgen!
Voorlopig zijn de orgelkassen dus leeg en hebben de beide
pilaren heel wat minder te dragen.
Maar wij als Stichting Hinszorgel Leens hebben bij de ons
toegezegde éxtra subsidie zelf helaas ook nagenoeg een lege
kas! We hebben een tekort van ca. 85.000,00 euro, ondanks
eigen geld en de toezegging van enkele fondsen.
Wilt u onze kas aanvullen?
Zodat wij de orgelkas volgend jaar weer kunnen laten vullen!?
Op de achterkant van deze kaart ziet u op welke wijze u ons
financieel kunt ondersteunen.
Zó ziet ons Leenster Hinsz-orgel er momenteel uit.
Dat is wel even schrikken, zulke lege kassen!
Het is de tweede keer in het bestaan van het orgel dat
nagenoeg het hele binnenwerk eruit is. De inborst is nu bij de
firma Reil in Heerde voor een bescheiden restauratie. Na alle
werkzaamheden komt in de tweede helft van volgend jaar alles
gerestaureerd terug. Een en ander is daarmee dan
tevens iets díchter bij het oorspronkelijke concept van Albertus
Anthoni Hinsz. Zelfs met een gereconstrueerde

Stichting Hinszorgel Leens

Als u mij helpt vullen …

… dan gaan wij financieel niet
naar de knoppen!

Leens heeft een sterke internationale concertserie die al meer dan 50 jaar
door puike organisten het orgel in al zijn pracht laat horen. Dat willen we
graag lange tijd continueren!
U kunt ons ondersteunen op onderstaande manieren.
A.

Een eenmalige donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar)

B.

Voor de trouwe concertgangers :
• ik betaal € 100,-- en ik krijg een passe partout voor een jaar.
• ik betaal € 250,-- en ik krijg een passe partout voor drie jaar.
• ik betaal € 400,-- en ik krijg een passe partout voor vijf jaar.
• ik betaal € 1000,-- en ik krijg een passe partout zolang er 		
orgelconcerten worden gegeven.

C.

Voor de vele orgelliefhebbers die het orgel willen bespelen en
geen donateur zijn:
• ik betaal € 100,-- en ik krijg een knipkaart (een jaar geldig) om 4x
2 uur het Hinsz-orgel te bespelen.
• ik betaal €250,-- en ik krijg een knipkaart (een jaar geldig om
12x 2 uur het orgel te bespelen).

Indien u van mogelijkheid B en/of C gebruik wilt maken
dan kunt u ons dit laten weten via ons e-mailadres:
info@hinszorgelleens.nl
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website
www.hinszorgelleens.nl
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