3x per jaar het tijdschrift Letterhoeke
Uitnodigingen voor lezingen, openingen, boekpresentaties
50% korting op de gebruikerspas
Korting op activiteiten van Tresoar

Vriend
worden van
Tresoar?

O p e n d e d e u r naar een s c h a t
aan informatie, een fortuin aan v o o r d e l e n !

3x yn’t jier it tydskrift Letterhoeke
Utnûgingen foar lêzingen, iepeningen, boekpresintaasjes
50% koarting op de brûkerspas
Koarting op aktiviteiten fan Tresoar

Freon
wurde fan
Tresoar?

I e p e n j e d e d o a r nei in s k a t oan
ynformaasje en in fortún oan f o a r d i e l e n !

TRESOAR,
het Fries Historisch en
Letterkundig centrum
is de bewaarplaats van de
geschiedenis van Fryslân. Maar
ook de plek waar je informatie ziet,

TRESOAR,
it Frysk Histoarysk en
Letterkundich Sintrum
is it bewarplak fan de skiednis
fan Fryslân. Mar ek it plak dêr’t
ynformaasje te sjen, te finen en te

vindt en hoort over je achtergrond, je

hearren is oer dyn eftergrûn, dyn

huis, je dorp en misschien zelfs een

hûs en faaks sels in stikje fan dyn

stukje van je eigen identiteit. In het

eigen identiteit. Yn it gebou brûst

gebouw bruist het van activiteiten

it fan aktiviteiten foar âld en jong:

voor jong en oud: concerten,

konserten, lêzingen, útstallingen,

lezingen, tentoonstellingen,
educatieve projecten, colleges.
Daarnaast is het een ideale ruimte

edukative projekten, kolleezjes.
Dêrnjonken is it in ideale romte foar
wittenskippers, genealogen, studinten

voor wetenschappers, genealogen,

en learlingen fan skoallen om yn alle

studenten en scholieren om in alle

rêst wurkje te kinnen oan ûndersyk.

rust te kunnen werken aan onderzoek.

Foto’s: Tresoar / Haye Bijlstra / Bob de Boer

Freon
As Freon fan Tresoar soargje jo der – mei in soad oare kultuer- en histoarjeleafhawwers – foar dat de Stifting Freonen fan Tresoar goed wurk dwaan kin.
Sa wurdt der elk jier in Tresoar Fellowship oanbean, sadat in junior-ûndersiker
troch in stipendium weardefol ûndersyk dwaan kin yn de kolleksje fan Tresoar.
Mar wy jouwe ek finansjele stipe oan bysûndere publikaasjes en ferskate projekten.
En elk jier helpe wy Tresoar by de oankeap fan wichtige Fryske topstikken.

Vriend
Als Vriend van Tresoar zorgt u er - samen met veel andere cultuur- en historieliefhebbers - voor dat de Stichting Vrienden van Tresoar goed werk kan doen.
Zo wordt er ieder jaar een Tresoar Fellowship aangeboden, zodat een junior
onderzoeker door middel van een stipendium waardevol onderzoek kan doen
voor de collectie van Tresoar. Maar we geven ook financiële steun aan bijzondere
publicaties en verschillende projecten. En ieder jaar helpen we Tresoar bij de
aankoop van belangrijke Friese topstukken.

Een jaar vol activiteiten
De Vrienden brengen mensen met belangstelling voor de collectie en het werk
van Tresoar graag met elkaar in contact. Samen met Tresoar organiseren we
activiteiten waar u aan deel kunt nemen. Vrienden krijgen een uitnodiging voor
een lente- en herfstactiviteit in Tresoar. Maar u wordt als Vriend ook uitgenodigd
voor openingen, boekpresentaties, lezingen en bijzondere activiteiten van Tresoar.
Veelal gratis!

In jier mei aktiviteiten
De Freonen bringe minsken mei belangstelling foar de kolleksje en it wurk fan
Tresoar graach mei inoar yn kontakt. Yn ‘e mande mei Tresoar organisearje wy
aktiviteiten dêr’t jo oan meidwaan kinne. Freonen krije in útnûging foar in
maaitiids- en hjerstaktiviteit yn Tresoar. Mar as freon wurde jo ek útnûge foar
iepeningen, boekpresintaasjes, lêzingen en bysûndere aktiviteiten fan Tresoar.
Meastentiids fergees!

VRIEND WORDEN
VAN TRESOAR?
GOED IDEE!
De bijdrage om Vriend van
Tresoar te worden is minimaal
€ 20,- per jaar. Wilt u meer bijdragen?
Dan kunt u dit aangeven op het
aanmeldingsformulier.
Laat het ons weten via ynfo@tresoar.nl
o.v.v. ‘nieuwe vriend’ dan sturen wij
u het aanmeldingsformulier per
ommegaande toe.

Veel vriendenvoordeel voor maar € 20,-!

FREON WURDE
FAN TRESOAR?
GOED IDEE!
De bydrage om Freon
fan Tresoar te wurden
is minimaal € 20,- yn ’t
jier. Wolle jo mear jaan?
Dan kinne jo dat melde
op it opjefteformulier.
Lit it ús witte op
ynfo@tresoar.nl û.f.f.
‘nije freon’ dan
stjoere wy jo it opjefteformulier ta.

In soad freonefoardiel foar mar € 20,-!
• Trije kear yn ’t jier it tydskrift L etter h o eke yn ’e bus
•	
Ú tn û g i n g foar it bywenjen fan de maaitiids- en hjerstaktiviteit
fan de Freonen
• Utnûgingen foar de aktiviteiten fan Tresoar lykas
lêzingen, iepeningen, boekpresintaasjes
•	50% koarting op de b r û ker s p as fan Tresoar dêr’t jo boeken
en argyfstikken mei oanfreegje kinne
• Koarting op akti v i tei ten f an Tres o ar

• Drie keer per jaar het tijdschrift Le tte rhoe k e in de bus
•	
U it n o d ig in g voor het bijwonen van de lente- en
herfstactiviteit van de Vrienden
•	Uitnodigingen voor de activiteiten van Tresoar zoals
lezingen, openingen, boekpresentaties
•	50% korting op de g eb ru ikerspa s van Tresoar waarmee
u boeken en archiefstukken aanvraagt
• Korting op act ivit eit en van Tre soa r
Jiergong 12 | 2016 | Nûmer 2
Swalk, Nieuwe Encyclopedie van Fryslân,
Lân fan Taal, Dei fan de Fryske Letterkunde

Jaargang 10 | 2014 | Nummer 1
Fries Design, Jiddisch Festival, Keapmanskeunsten,
Dam Jaarsma, Fries zilver en nieuwe website

Jiergong 13 | 2017 | Nûmer 1
Leeuwarden Fryslân 2018, Teake Oppewal,
Piet de Vries en Kunst met een opdracht

NIEUW: CADEAUBON
Geef een jaar vriendschap cadeau!
Een origineel cadeau voor geschiedenisliefhebbers,
taalidioten, studenten en cultuurminnaars.
Voor slechts € 20,- geeft u een boeiend jaar cadeau. Een jaar vol
interessante activiteiten, lezingen, tijdschriften en nog veel meer!
De cadeaubon is verkrijgbaar bij Tresoar of aan te vragen via
ynfo@tresoar.nl

CA D E AU K A A R T

Vriend van
Freon fan
Tresoar
Stichting Vrienden van Tresoar

Stifting Freonen fan Tresoar

TIP FOAR STUDINTEN!
Spesjaal foar studinten is der in studintekadobon
fan fjouwer jier Freon foar mar € 20,-. In unyk
kado foar elke studint en in moaie manier om nije
minsken te moetsjen.

KADOKAART

O p e n d e d e u r naar een
s c h a t aan informatie,
een fortuin aan v o o r d e l e n !
I e p e n j e d e d o a r nei in
s k a t oan ynformaasje en
in fortún oan f o a r d i e l e n !
t.w.v.

€ 20,-

Deze bon is na uitgifte 1 jaar geldig. U moet uw cadeaukaart
nog wel activeren. Hoe u dat doet, leest u op de achterkant.
Dizze bon is nei útjefte 1 jier jildich. Jo moatte jo kadokaart aktivearje. Hoe’t jo dat dwaan kinne, kinne jo op ‘e oare kant lêze.

TIP VOOR STUDENTEN!
Speciaal voor studenten is er een
studentencadeaubon van vier jaar
Vriend voor maar € 20,-. Een uniek
cadeau voor iedere student en een
mooie manier om nieuwe mensen
te ontmoeten!

NIJ: KADOBON
Jou in jier freonskip kado!
In orizjineel kado foar skiednisleafhawwers, taalidioaten,
studinten en kultuerminners.
Foar mar € 20,- jouwe je in boeiend jier kado. In jier mei in protte
nijsgjirrige aktiviteiten, lêzingen, tydskriften en noch in hiel soad
mear! De kadobon is te krijen by Tresoar of oan te freegjen by
ynfo@tresoar.nl

S t i c h t i n g V r i e n d e n v a n Tr e s o a r
Bezoekadres
Boterhoek 1
Leeuwarden
Postadres
Postbus 2637
8901 AC Leeuwarden
T (058) 789 07 89
E ynfo@tresoar.nl
I www.tresoar.nl
Rekeningnummer NL 78 RABO 0335479553
S t i f t i n g F r e o n e n f a n Tr e s o a r
Adres foar besite
Bûterhoeke 1
Ljouwert
Postadres
Postbus 2637
8901 AC Ljouwert
T (058) 789 07 89
E ynfo@tresoar.nl
I www.tresoar.nl
Rekkennûmer NL 78 RABO 0335479553

Stichting Vrienden van Tresoar

Stifting Freonen fan Tresoar

