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Nyhedsbrev januar 2023

Midtfolk ønsker Jer alle et Godt Nytår, og håber at se mange af Jer til forårets konceder.

Vi skal have gang i et nyt musikår hos Fermaten og Midtfolk. Musikken i dette forår er primært
danske navne, men meget varieret og oplevelser der er værd at møde op til.

M fortsætter vores aftale med Fermaten, hvor vi som medlemmer af Midtfolk, kan købe billetter
med medlernsrabat på 40 kr. pr. koncert, men kun til Midtfblks koncerter, på samme måde som hvis
man er medlem af Fermaten.

Oven i får man, som vi plejer en øllsodavand. Når medlemskoftet er skannet ved indgangen, kan du
vise den i baren, hvor du så betaler med medlemskortet. Vi har enkelte gange oplevet, at kortet
fejlagtig ikke har være ajourført med fri øllsodavand, men så bed bartender om at skrive navn og
medlemsnummer ned og videregive det til Rikke fra Fermaten, så skulle alt være i orden. Hvis I kan
se nogen fra bestyrelsen, så bare hiv fat i en af os, hvis der er spørgsmålhertil.

HUSKALIID AT TAGE MEDLEMSKORTET MED TIL KONCERTEN

Har du venner, familie, kolleger, som du også tror vil få noget ud af at besøge Fermaten, så mail
dette nyhedsbrev til dem, hank op i dem og tag dem med til nye oplevelser på Fermaten.
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OBS Kontingentbetaling til ny bank og kontonummer.

Som følge af store administrationsomkostninger hos Handelsbanken, har vi skiftet til Arbejdernes
Landsbank, da de her kunne tilbyde en passende ordning.

Betaling af kontingent for 2023 sker ved indsættelse af 7 5 kr. på bankkonto reg.nr. 5440 kontonr.
0000 240 411. (Husk af angive navn og kortnr. som står bag på medlemskortet hvis I allerede
er medlemmer). Medlemskortet skal genbruges og bliver fornyet ved indbetaling.

ffiSaltitgsfrist: 30. januar 2023 for atvære klar til første koncert.

Vær opmærksom på ved senere betaling, at få det klaret i god tid inden den koncerl du vil med til,
så Fermaten også kan nå at få registreret det på medlemskortet. Så gerne 10 dage før.

Til nye medlemmer: Send en mail til Jørgen Kristensen snus.sporl@gmail.com med
kontaktoplysninger samtidig med I betaler kontingent.

Rabat ved Fermatens øvrige koncerter kræver medlemskab hos Fermaten.


