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MARIEHAVEN ... I LEVENDE LIVE
Da coronakrisen ramte overalt i foråret 2020, havde vi ikke forestillet os, hvilke konsekvenser det
skulle føre med sig. Sommerens koncerter blev aflyst, økonomien på det nærmeste slået i stykker
og Mariehaven pludselig truet på sin eksistens.
På opfordring besluttede vi derfor at sælge FOLKEAKTIER og opstarte MARIEKLUBBEN. Vi
kaldte projektet for »Mariehaven – i levende live« med opstartsdato 10. juli 2020 og har nu rundet
det første år. Vi er dybt taknemlige for de mange, der har hjulpet os på alle måder. Det være sig
de mange lokale samt familie og venner, der har stået vagt om Mariehaven, økonomisk og på
anden vis, alle vore frivillige foruden de mange kolleger og venner i musikbranchen, som stillede
op og spillede gratis koncerter hele sommeren 2020. Sidst men ikke mindst fanklubben, der
samlede ind via Facebook, samt de mange, der købte folkeaktier og tilmeldte sig Marieklubben.
De samlede donationer pr. 10. juli 2021 beløber sig til: kr. 951.050,00
Sommerens koncerter 2021 blev også aflyst og coronaen har desværre endnu ikke sluppet
sit tag i os. Vinterens nedlukning og de manglende muligheder for at skabe indtægter, har
betydet at vi er langt bagud økonomisk, at vi må skubbe en stadig større gældsbyrde foran os,
som vi selvfølgelig skal have afviklet for at komme sikkert videre. Vi har derfor besluttet at tage
hul på endnu et år med projektet »Mariehaven – i levende live« med opstart 11. juli 2021, som
med igangsættelse af nye aktiviteter samt fortsat salg af FOLKEAKTIER og medlemskab til
MARIEKLUBBEN får os til at tro på lys for enden af den nok så berømte tunnel.
Alt bliver godt igen – også i Mariehaven.

MARIEKLUBBEN
På opfordring og med hjælp fra »Støttegruppen for Mariehavens bevarelse«.
Hjælp os med at holde Mariehaven levende og i live!
Vær med i MARIEKLUBBEN!
Årsmedlemsskabet koster kr. 500,- pr. person eller kr. 800,- pr. husstand
(gældende for to personer) og indeholder en række eksklusive fordele bl.a.
•
•
•
•

Dit personlige medlemskort
10% på billetkøb i 2021 og 2022
Sommersang i Mariehaven goodiebag 2022
Klub-koncert (kun for medlemmer)
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Tegner du medlemsskab i løbet af sommeren 2021, vil det med alle sine fordele være gyldigt frem til 31. december
2022. Send os dine informationer (navn, adresse, telefon) på mail@musikgalleriet.dk eller ring på 28 34 30 79 og
angiv dit ønske om medlemsskab af Marieklubben. Du kan indbetale direkte til vores bank: 7729-4013550 eller
overføre via mobilepay 45561, hvorefter du vil modtage dit medlemskort med posten.

FOLKEAKTIER
På opfordring og med hjælp fra »Støttegruppen for Mariehavens bevarelse«.
Hjælp os med at holde Mariehaven levende og i live!
Køb dine FOLKEAKTIER her
FOLKEAKTIE A: kr. 10.000,00
FOLKEAKTIE B: kr. 5.000,00
FOLKEAKTIE C: kr. 2.500,00
Du kan købe så mange folkeaktier, du vil. Folkeaktien er en donation og kan ikke
sælges videre. Som køber bliver du (hvis du ønsker det) nævnt på vores folkeaktietavle i Mariehaven samt på vores hjemmeside. Du får desuden din egen fysiske
aktie som et bevis på dit bidrag. Folkeaktien giver automatisk medlemsskab i
Marieklubben, ligesom der i 2022 afholdes et særskilt arrangement for folkeaktionærer.
Send os dine informationer (navn, adresse, telefon) på mail@musikgalleriet.dk eller
ring på 28 34 30 79 og angiv dit ønske om medlemsskab af Marieklubben. Du kan
indbetale direkte til vores bank 7729-4013550 eller overføre via mobilepay 45561,
hvorefter du vil modtage dit medlemskort med posten.
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Anders Andersen
..................... .....................
..................... .....................
Denne donation bidrager til at holde

MARIEHAVEN
levende og i live.

Donationsværdi:

10.000,titusindekroner

Denne folkeaktie er udstedt af Mariehave
n.
Indehaveren kan ikke drages til
ansvar
– hverken økonomisk eller på anden
vis.
Dette er en donation og ikke en
investering
med et potentielt afkast.
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