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HYVÄT NATSA KLUBIN VIERAS
MIKÄ ON NATSA KLUBI
Pidätkö Classic Rock musiikista? Voisiko nostalginen rock musiikki olla osa illanviettoasi? Jos näin koet,
olet tervetullut Natsa Klubin jäseneksi ja sen tapahtumiin! Natsa Klubin jäsenenä saat tiedon myös milloin ja missä on Classic Rock festari tai missä Classic Rock bändit soittavat.
Olet jatkuvasti tietoinen missä voisi nauttia Classic Rock musiikista samanhenkisten ihmisten seurassa.
Jos kaipaat vähemmän tv:tä mutta enemmän seurustelua, sinun kannattaa liittyä Natsa Klubiin! Klubilainen nauttii myös lippualennuksista kun kansainvälinen tai kotimainen huippuartisti tai bändi esiintyy
Natsalla.
Natsalla järjestetään myös omat kevät- ja talvitapahtuma vain Klubilaisille. Klubilaiset saavat postia ja
sähköpostitse “Classic Rock News” julkaisun, joissa kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista ja eduista,
joita vain Klubilaiset saavat.

NATSA KLUBIN TOIMINTA 2017
Toivomme että klubin jäsenet myös halutessaan voisivat osallistua klubin toimintaan ja edistävän
näin yhdistyksen tavoitteita suurten ikäluokkien musiikkikulttuurin tarjontaan. Ideoida Natsa Klubin
toimintaa sekä luoda yhteyksiä eri kulttuuripiireihin sekä matkailu-, liikunta- ja terveyspalveluja tarjoaviin yrityksiin. Vuosina 1945–1949 Suomessa syntyi vuosittain yli 100 000 lasta.
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan viiden vuoden aikana seitsemänkymmenen ikävuoden rajapyykin ylittää noin 400 000 suomalaista.
Jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi joilla katetaan jäsenrekisterin ylläpitoa ja uutislehden jakelua sekä Klubi
jäsentapahtuman järjestelyt. Natsa Klubin kortti lähetetään postitse kotiisi.
Tule mukaan ja rekisteröidy Natsa Klubiin antamalla tiedot itsestäsi Jäsenhakemukseen.
Postita Jäsenhakemus osoitteeseen:
Natsa Klubi
Raul Wikström
Fredrikinkatu 38 A
00100 Helsinki
NATSA KLUBIN JÄSENETUJA
Jäsenetuna Natsa Klubin pääsylipun hinta on 20 €, kun ostat sen klubi-iltoina lipunmyyntitiskiltä. Vaikka
et olisi vielä saanut uutta jäsenkorttiasi, on sinun tiedot jo jäsenlistalla lipunmyyjillä. Luomme parhaillaan yhteyksiä sponsoreihin ja tahoihin joiden kanssa sovimme eduista Natsa Klubin jäsenille.
Jäsenhakemus on saatavilla klubi-iltoina lipunmyyntitiskiltä.
Tule mukaan ja rekisteröidy

Tervetuloa
Natsa Klubi
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