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Koninklijk Theater Carré heeft sinds haar
oprichting in 1887 talloze bezoekers een
onvergetelijke ervaring bezorgd. Een
bezoek aan Carré staat al bijna 130 jaar
voor een unieke ervaring. Naar Carré gaan
is altijd een feest; je voelt je beurtelings
overdonderd en verrast, je wordt
ontroerd, vermaakt en telkens weer
opgenomen in de magie van dit theater.
Jong en oud gelooft weer heel even
dat sprookjes bestaan. Het Carré Fonds
doet er alles aan om deze betovering
in stand te houden. Helpt u mee?
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Koninklijk Theater Carré ziet zichzelf als cultureel ondernemer: een
zelfstandig theater zonder cultuursubsidies dat risico’s durft te nemen
en proactief op zoek gaat naar mogelijkheden om de instandhouding
van Carré als modern en innovatief theater te realiseren. Deze
positie daagt Carré uit om inventief te zijn, slimme keuzes te maken
en samenwerkingsverbanden te zoeken. Het Carré Fonds helpt en
ondersteunt haar hierbij, zodat het theater projecten kan realiseren
die zonder steun van derden niet mogelijk zijn. In 2017 heeft het Carré
Fonds dankzij de hulp van haar schenkers en partners bijvoorbeeld de
installatie van de dimmers voor het toneellicht mogelijk gemaakt en
een bijdrage geleverd aan de West End-show The Curious Incident of The
Dog in the Night-Time.
Draagt u Carré een warm hart toe? Dan kunt u een wezenlijke bijdrage
leveren door toe te treden tot de Schenkerskring van Carré. Als dank
voor uw schenking ontvangt u privileges en wordt u uitgenodigd voor
bijzondere gelegenheden voor de club van betrokken Carré-liefhebbers.

Draagt u Carré een warm hart toe?
Dan kunt u een belangrijke bijdrage leveren.

CARRÉ FONDS

DRIE THEMA’S VOOR
DE TOEKOMST VAN CARRÉ

Het Carré Fonds richt zich op drie
thema’s die van essentieel belang zijn
voor de toekomst van Carré.
THEATERINNOVATIES & MONUMENT
Carré moet in de toekomst succesvol
en innovatief blijven. Vernieuwende
voorstellingen hebben vaak technische
aanpassingen nodig. Het in stand
houden van het monument voor
toekomstige generaties vraagt
investering.
TALENTONTWIKKELING
Het Carré Fonds biedt jong
theatertalent de kans zich binnen
de context van Carré verder te
ontwikkelen.

THEATERPRODUCTIES
Er zijn producties die Carré wil presenteren
omdat ze een belangrijke aanvulling zijn op
het culturele aanbod. Dit brengt financiële
risico’s met zich mee. Het Carré Fonds stelt
zich garant voor dergelijke producties.
UW BIJDRAGE AAN HET GOEDE DOEL
U steunt ons door toe te treden tot
de Schenkerskring of Première Vriend
van Carré te worden. In deze folder
beschrijven we een aantal mogelijkheden.
We overleggen graag met u over uw
voorkeuren en hoe u uw betrokkenheid
vorm wilt geven. Neemt u contact met
ons op?
Tot ziens in Carré!

Innovatief theater mogelijk
maken met uw bijdrage?

U SCHENKT,
DE FISCUS BETAALT MEE

Ook de fiscus helpt mee. Dankzij de
fiscaal aantrekkelijke Geefwet en de
ANBI-status van het Carré Fonds
kost een periodieke schenking u
veelal minder dan de helft van uw
werkelijke schenkingsbedrag. Het
schenkingsbedrag mag u voor de
belastingopgave vermenigvuldigen
met 125% en dit bedrag volledig
aftrekken van uw inkomsten.
Voorbeeld: Een vijfjaarlijkse Première
Vriendschap à € 1.250,- kost u netto
€ 450,- tot € 650,-.
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SCHENKER CARRÉ FONDS
Vanaf € 2.500,- per jaar kunt u Schenker
worden van één van de exclusieve Carré
Clubs waarmee u toegang krijgt tot
de bijbehorende privileges. Schenkers
worden uitgenodigd voor landelijke
premières in Carré en voor bijeenkomsten
voor en achter de schermen van het
Carré Fonds. Ook bieden deze Clubs
u privileges als een naamsvermelding
in onze Eregalerij, gebruik van de
directieloge en een persoonlijk
aanspreekpunt voor uw reserveringen
en wensen. Wij leggen graag de
verschillende opties aan u voor.
PREMIÈRE VRIEND CARRÉ FONDS
Première Vrienden schenken € 1.250,per jaar. Als Première Vriend ontvangt u
tweemaal per jaar een uitnodiging voor
een bijeenkomst van het Carré Fonds
waarvan minimaal één keer voor een
première in Carré.

FONDSEN OP NAAM EN TESTAMENT
Er zijn nog talloze andere manieren
waarop u Carré kunt steunen. U kunt
daarbij denken aan een fonds op naam
of Carré opnemen in uw testament. Als
Carré u dierbaar is en u de theatertraditie
wilt behouden voor de komende
generaties is dit een prachtig gebaar.
Wij informeren u graag. U kunt contact
opnemen met Harriëtte Loeffen of
Eline Habraken via fonds@carre.nl of
telefonisch via 020 5249 420 / 424.
STEUN MET UW BEDRIJF
Koninklijk Theater Carré is een sterk
merk, dat dierbare herinneringen oproept,
binnen èn buiten Amsterdam. Het is het
bekendste theater van Nederland, dat
een zeer breed en divers publiek trekt. U
kunt via het Carré Fonds uw bedrijfsnaam
verbinden aan dit koninklijke theater. U
kunt bijvoorbeeld uw relaties ontvangen
in Carré. Ons fonds is geworteld in
de theaterwereld, waar wij gewend
zijn creatief en flexibel te werken.
Deze kracht zetten we ook in bij onze
partnerschappen met bedrijven. Wij gaan
graag met u in gesprek.
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