Beste Muziekliefhebber,
Misschien heeft u ooit van ons gehoord, misschien ook niet?
Hoe dan ook, graag zouden we enkele minuten van uw tijd willen vragen om ons voor te stellen.
Wij zijn Boelo Klat, Ancel Klooster en Ruud Vleij. Samen vormen we het jazztrio Klatwerk3. Binnen het rijke
aanbod aan muziekensembles in de jazzwereld zijn we een uniek trio dat uitsluitend eigen composities
speelt. In 2015 heeft Klatwerk3 de cd Eyeopener uitgebracht. Een initiatief dat ons veel waardering heeft
opgeleverd voor de muziek die we maken. Talrijke positieve reacties en lovende recensies zorgden voor
een grotere naamsbekendheid van ons trio. We kregen steeds meer zin in nieuw avontuur, in optredens en
nieuwe composities.
Dit alles ontstond met hulp van vele anderen, waarvoor we nog steeds dankbaar zijn.
Op www.klatwerk3.nl en op de site www.boeloklat.nl zijn de recensies te lezen.
In 2017 viert trio Klatwerk3 haar 10 jarig jubileum. Aanleiding om plannen te maken voor een jubileumprogramma. We
willen graag een jubileumtour organiseren langs landelijke
podia, waarvan de start een optreden zal zijn op zaterdag 27
mei in de Oosterpoort in Groningen. Tv-persoonlijkheid Jan
Mulder, één van onze trouwste fans, heeft zijn medewerking
al toegezegd! Zo kunnen we onze passie, onze muziek, op
meerdere plekken in Nederland laten horen.
Bij een jubileum hoort natuurlijk ook een nieuwe cd, want
Klatwerk3 heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. Er zijn
nieuwe composities geschreven. Het trio heeft de lat nog
hoger gelegd. Al deze nieuwe energie en creativiteit willen we
vastleggen op onze jubileum-cd.
Daarvoor benaderen we u en anderen met de vraag om deze nieuwe productie financieel te steunen. In december willen we de financiële middelen helder hebben om in april de studio in te duiken voor een prachtige nieuwe cd-opname.
Hieronder vindt u een aantal opties hoe u ons kunt steunen.
We hopen op uw hulp en op een positieve reactie op onze nieuwe plannen. Vragen zijn natuurlijk altijd
welkom. Wij danken u bij voorbaat voor de steun die u ons geeft bij het verwezelijken van onze droom.
Met vriendelijke groet,
Boelo Klat, pianist, componist
Ancel Klooster, slagwerk
Ruud Vleij, bassist
U kunt ons steunen door een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Ontvangt de cd bij voorintekening à €25,Ontvangt een gesigneerd exemplaar van de cd à €50,Ontvangt de cd en een uitnodiging om een repetitie van Klatwerk3 bij te wonen à €100,Krijgt een uitnodiging voor een masterclass van componist Boelo Klat met tekst en uitleg over
de composities à €140,Krijgt zijn bedrijfslogo, een jaar lang zichtbaar geplaatst op de website klatwerk3.nl à €150,-*
Krijgt zijn bedrijfslogo geplaatst in het cd-boekje/inlay van de cd, plus het bedrijfslogo een jaar lang
zichtbaar geplaatst op de website www.klatwerk3.nl à €250,-*
Kan een trioconcert inhuren van Klatwerk3 à €500,-*
Kan een uur drumles krijgen van Ancel Klooster à €50,Kan een uur basles krijgen van Ruud Vleij à €50,Kan een uur compositieles (idee, vorm, arrangement etc.) krijgen van Boelo Klat à €50,Kan meerdere cd’s (vanaf 20 cd’s) ontvangen voor gereduceerde prijs*. Offerte op aanvraag

* Deze bedragen zijn ex BTW.
U kunt ons aangeven via email info@boeloklat.nl welke keuze u heeft gemaakt.
Wij sturen u dan een factuur. Daarna sturen wij u de gevraagde informatie of cd toe.
Vriendelijk dank voor uw steun!

