WELKOM BY DIE KUNSTE ONBEPERK KLIEK KLUB
Die KKNK se Kliek Klub trek ’n nuwe baadjie aan en bied nou meer voordele aan lede, oor ’n tydperk van 12 maande, nie net by
die KKNK nie.
Lede ontvang ook voordele vir Klein Karoo Klassique (Oudtshoorn se klassieke musiekfees in Augustus) en toegang tot ander
projekte, waaronder Teksmark (in November). Kliek Klublede het ook maandeliks ’n kans om opwindende pryse in gelukkige
trekkings te wen. Hierdie pryse sluit onder meer uitnodigings na programbekendstellings en die Kannas in.
Wat het verander?
Dié Klub het nou twee vlakke: Kliek Plus (bied teen ’n jaarlikse fooi die meeste voordele) en ’n gratis, algemene lidmaatskap tot
die Kliek Klub.
Wat is die koste?
•
Kliek Plus-lidmaatskap kos R300 per jaar en is vir ’n tydperk van 12 maande geldig.
•
Kliek Klub-lidmaatskap is gratis.
Wat is die voordele?
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Bly op hoogte oor Kunste Onbeperk en sy projekte.
Bespreek verblyf vir KKNK eerste (voor die publiek).
Ontvang die KKNK-feesprogram eerste (voor die bekendstelling daarvan).
Ontvang die Klein Karoo Klassique-feesprogram eerste (voor die bekendstelling daarvan).
Ontvang afslag op KKNK-kaartjies.
Ontvang afslag op Klassique-kaartjies (pakkette uitgesluit)
Bespreek jou KKNK-kaartjies eerste (voor die publiek).
Bespreek jou Klein Karoo Klassique-kaartjies eerste (voor die publiek).
Ontvang ’n spesiale parkeerterrein, met gratis parkering by KKNK.
Ontvang ’n gratis KKNK Feesgids en Jippiesakkie.
Word uitgenooi na Kunste Onbeperk Teksmark.
Ontvang uitgesoekte voordele in samewerking met feesborge.
Wen pryse in gelukkige trekkings en spesiale aanbiedings op geselekteerde feesitems/produksies.
Bly op hoogte oor Kunste Onbeperk en sy projekte.
Ontvang die KKNK-feesprogram vroeër (voor die bekendstelling daarvan).
Ontvang die Klein Karoo Klassique-feesprogram vroeër (voor die bekendstelling daarvan).
Wen pryse in gelukkige trekkings en spesiale aanbiedings op geselekteerde feesitems/produksies.

Hoe sluit lede aan?
• Vir Kliek Plus- Kliek Klub-lede: Voltooi die vorm hieronder met jou besonderhede en belangstellings. Nuwe lede kan die heel
jaar/die hele jaar aansluit.
• Slegs vir Kliek Plus-lede: Betaal jou R300 ledegeld in by Absa, Kliek, Spaarrekening, Takkode: 632005,
Rekeningnommer: 916 380 7605. Gebruik jou naam en van as verwysing.

KUNSTE ONBEPERK KLIEK KLUB AANSOEKVORM
Algemene inligting (verpligte velde *)
Naam*
ID-nommer*
Posadres
Dorp/Stad
Woonadres
Dorp/Stad*
Tel (h)
Selfoon*
E-pos*

Van*

Poskode
Poskode
Tel (w)
Faks
Kies die Kunste Onbeperk-projekte waaroor jy inligting wil ontvang (jy kan meer as een kies)

KKNK

Klein Karoo Klassique

Ander projekte

In watter genres stel jy belang? (kan meer as een opsie kies)
Toneel
Kindervermaak

Musiek
Gesprekke

Uitkampteater
Visuele Kuns

Rivierbuurt
Klein Karoo Ervarings

Straatteater
Woordkuns

Ek verklaar hiermee dat die bogenoemde inligting korrek is en dat my ledegeld betaal is
Navrae
Indien jy enige navrae het, kontak gerus vir Daleen Witbooi by 044 203 8600 of info@kunste.org.za.

