
Bij het Grachtenfestival draait alles om muziek. Sinds 1998 ontdekken, lanceren en faciliteren wij
talentvolle musici op verschillende manieren bij de start van hun carrières. Het festival fungeert
als springplank voor de nieuwste generatie musici en richt zich specifiek op de presentatie en
ontwikkeling van jong talent en jonge professionals in klassieke muziek en jazz uit alle
werelddelen. Daarnaast is het Grachtenfestival toegankelijk voor iedereen. Dit doen we door ook
op laagdrempelige locaties en in alle Amsterdamse stadsdelen te spelen, waarbij we een breed
programma aanbieden en iedereen de kans geven zich te laten vervoeren, vermaken en
verwonderen.

Als Ambassadeur
• Investeer je in cultuur en talentontwikkeling;
• Geef je jonge musici een podium;
• Geniet je van verschillende voordelen;
• Maak je het Grachtenfestival mogelijk, ieder jaar weer!

Wil jij investeren in cultuur en talentontwikkeling binnen klassieke muziek en jazz? 
Word Ambassadeur van het Grachtenfestival!



Als Ambassadeur maak je het festival mede mogelijk op een concrete manier. Door je voor
meerdere jaren aan het festival te verbinden investeer je in cultuur en talentonwikkeling, help je
mee om jonge musici een podium te bieden en geef je ook anderen de kans om kennis te maken
met en te genieten van klassieke muziek en jazz uit alle werelddelen. Door de betrokkenheid van
Ambassadeurs wordt het Grachtenfestival al bijna 25 jaar succesvol georganiseerd.

Als Ambassadeur verbind je je voor vijf jaar aan het Grachtenfestival, met een bedrag van
minimaal €1.000,- per jaar. Dit bedrag kan je via de Geefwet zowel particulier als zakelijk
aftrekken van je belastingen, in de vorm van een belastingvoordeel. Wanneer je je aan het
Grachtenfestival verbindt, kan je dit aangeven via een formulier waarin je je gegevens invult dat
je kan indienen bij de Belastingdienst. Neem hiervoor contact met ons op via
ambassadeurs@grachtenfestival.nl.

Als Ambassadeur geniet je van verschillende voordelen:
• Je krijgt ieder jaar toegang tot de exclusieve voorverkoop van het festival;
• Jij en een gast naar keuze worden ieder jaar uitgenodigd voor het feestelijke openingsconcert;
• Je geniet tijdens het festival van speciale Ambassadeurs-ontvangsten;
• Doorheen het jaar word je uitgenodigd voor verschillende Ambassadeurs-evenementen.

Wil je graag meer weten over het ambassadeursschap bij het Grachtenfestival? Aarzel dan niet
om contact met ons op te nemen via ambassadeurs@grachtenfestival.nl of via 020 421 45 42.


