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Het Nijmeegs Studentenkoor Carmina Ludicra werd in 2013 opgericht na anderhalf jaar gefunctioneerd te 
hebben als studentenprojectkoor in Nijmegen. Na vier operettes van Arthur Sullivan, werd afgelopen jaar 
Jacques Offenbachs La Belle Hélène uitgevoerd. Ook dit jaar zal het koor een stuk van Offenbach opvoeren: 
L’Île de Tulipatan. Onder professionele begeleiding van dirigent Wilbert Staal weet het koor telkens weer 
spetterende, humoristische optredens neer te zetten op hoog niveau. Daarnaast zijn de enthousiaste leden 
van Carmina Ludicra met enige regelmaat samen in de kroeg te vinden voor gezellige nevenactiviteiten.  
 
Het koor bestaat voor het grootste gedeelte uit studenten. Deze studenten komen uit zeer verschillende 
richtingen van zowel de Universiteit als van het HBO.  
 
Met uw ondersteuning kunnen wij blijven bestaan.   
Steun ons daarom! Het kan al vanaf 12,00 euro per jaar. 

   
Ondersteun ons koor en word Vriend van Carmina Ludicra! 

 

 

 Waarom Vriend worden? 

 
  Al vanaf 12,00 euro 
 

□ ondersteunt u een jonge, 
actieve vereniging;  
 

□ ontvangt u uitnodigingen 
voor al onze optredens;  
 

□ kunt u eenmalig één kaartje 
kopen bij een optreden van 
ons tegen studententarief.  
 

 

 

 
Ondersteun ons studentenkoor, word Vriend van Carmina Ludicra! 



 

 
Naam: ______________________________________________________ 
 
Adres: ______________________________________________________ 
 
Postcode: ___________________________________________________ 
 
Woonplaats: _________________________________________________ 
 
E-mail: ______________________________________________________ 
 
Bankrekening: _______________________________________________ 
 
Hierbij geef ik de intentieverklaring om Vriend te worden van NSK Carmina Ludicra, door 
binnen vier weken na ondertekening van dit formulier het gekozen bedrag over te maken 
naar IBAN NL48 RABO 0105 3125 76 t.n.v. Studentenkoor Carmina Ludicra. 
 
Datum: _____-_____-________ 
 
Plaats: ______________________________________________________ 
 
 
 
Handtekening: _______________________________________________ 
 

Als u Vriend wilt worden, vul dit formulier dan in! 
U kunt het formulier ingevuld aan een koorlid meegeven of opsturen naar:  
Carmina Ludicra, Graafsedwarsstraat 57B, 6512 ER.  
U mag het formulier ook mailen naar carminaludicra@gmail.com  

Ja, ik word Vriend van Carmina Ludicra! 
 
Ik ondersteun Carmina Ludicra met: 

□ €24,00,- 
□ €12,00 
□ Anders, namelijk: €_______ 

(minimaal 12,00 euro) 
 

Indien er €24,- of meer wordt bijgedragen, kunt u bij ons optreden twee kaartjes tegen 
studententarief kopen.  
 
Wilt u uw vriendschap automatisch jaarlijks verlengen?  
(U kunt uw vriendschap weer opzeggen door te mailen naar carminaludicra@gmail.com) 

□ Ja   
□ Nee 
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