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De Leo Smit Stichting beoogt de muziek van nazi-vervolgde componisten weer te
laten klinken op podia, via cd’s, radio en internet.
Met uw donatie draagt u bij aan onderzoek, conservering, vindbaarheid, de
beschikbaarheid van bladmuziek en het uitvoeren van deze muziek.

De Leo Smit Stichting verzamelt en verspreidt kennis over componisten die in de Tweede
Wereldoorlog vervolgd werden. De stichting begon in 1996 met onderzoek naar de
componist Leo Smit (1900-1943). Leven en werk van bijna veertig vervolgde Nederlandse
componisten zijn inmiddels in kaart gebracht en beschreven.

Kenniscentrum
De Leo Smit Stichting is een kenniscentrum voor iedereen die meer wil weten over
Nederlandse en naar Nederland gevluchte componisten die tijdens de Tweede
Wereldoorlog vervolgd werden. Hun werken zijn hierdoor in vergetelheid geraakt. Zij
behoorden vaak tot de voorhoede van de muziekcultuur. Daarom doet de Leo Smit Stichting
onderzoek, spoort zij werken van deze componisten op, en publiceert zij deze samen met
uitgevers en andere partners. Leven, werk en context van de componisten wordt zo
toegankelijk gemaakt. De Leo Smit Stichting onderhoudt op internationaal niveau contacten
met personen en organisaties die ook op dit gebied werkzaam zijn.

Ensemble

Concerten
Muziek die tot klinken wordt gebracht heeft
een publiek nodig. De Leo Smit Stichting
stimuleert de programmering van het
repertoire op verschillende podia in binnen- en buitenland. Om de geprogrammeerde
werken reliëf en context te geven wordt ook werk van tijdgenoten naast het vergeten
repertoire geprogrammeerd.

www.leosmit.org
www.forbiddenmusicregained.org
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Muziek moet tot klinken worden gebracht. De Leo Smit Stichting stimuleert de uitvoering
van werken van vervolgde componisten, maar neemt zelf ook de verbreiding van het
repertoire ter hand. Een vaste kern van musici heeft zich in dit repertoire verdiept en
gespecialiseerd. Als Leo Smit Ensemble
geven zij regelmatig concerten op hoog
artistiek niveau op podia in binnen- en
buitenland.

VRIEND
Hartelijk dank dat u wilt doneren*. Wilt u een
0 eenmalige donatie doen (50, 75, 100, anders nl _______ )
0 jaarlijkse donatie doen
bedrag: ____ euro
U ontvangt een welkomst-cd en de nieuwsbrief.
Hoe wilt u betalen?
0 Bankoverschrijving naar NL45 TRIO 0781 4311 31
(vermeld naam en adres)
0 Eenmalige machtiging (SEPA)
0 Periodieke machtiging (SEPA)
Leo Smit Stichting
Rapenburg 29
1011 TV Amsterdam
Nederland
Incassant ID NL64ZZZ412157010000
Kenmerk machtiging: VriendLeoSmit
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Leo Smit Stichting een incasso-opdracht te
sturen naar uw bank om het gekozen bedrag van uw IBAN af te schrijven en uw bank om eenmalig het
bedrag van uw IBAN af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Leo Smit Stichting. Als u het niet eens
bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Zorgt u er alstublieft voor dat er
geen beperkingen op de opgegeven IBAN staan en dat er voldoende saldo op uw IBAN staat.

Naam, voorletters en aanhef:
Adres :
Postcode en woonplaats :
E-mailadres :
IBAN rekeningnummer:
Datum:
Handtekening (alleen bij machtiging):
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PARTNER
Word partner van de Leo Smit Stichting, en sluit u aan bij de groeiende groep
muziekliefhebbers of anderszins geïnteresseerde betrokkenen, met wie het bestuur
persoonlijk contact onderhoudt en naar wiens ideeën wordt geluisterd.
U doneert gedurende vijf jaar € 1.000,- of meer*
Jaarlijks geniet u van een besloten concert op een bijzondere locatie.
Vul uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres in en wij nemen graag contact met u op:
____________________________________________________________________
* De Leo Smit Stichting heeft een culturele ANBI
status, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Bij
een jaarlijkse gift gedurende vijf jaar is dit
volgens de geefwet zonder drempel.

De Leo Smit Stichting heeft een
formulier voor periodieke
schenkingen. U kunt natuurlijk ook
contact met ons opnemen.

Eleonore Pameijer, artistiek directeur
epameijer@gmail.com / 020 6227900 / 06 10404347

Carine Alders, zakelijk directeur
secretariaat@leosmit.nl / 020 4227001
Bestuur: Jacob Kohnstamm (voorzitter), Godfried Jansen (secretaris), Jan Treffers
(penningmeester), Siebe Riedstra, Philomeen Lelieveldt, Vivian Colland (contactpersoon
vrienden/partners vcolland@xs4all.nl / 06 52667971)
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