Kerstconcert
Operette Kwartet Venlo
(OKV)
Zondag 17 december 2017

Aankondiging:
Kerstconcert Operette Kwartet Venlo (OKV), Limianz
SOB Venlo organiseert dit jaar voor de derde keer een Kerstconcert met het Operette Kwartet
Venlo. Beide vorige concerten kregen veel belangstelling en positieve reacties.
Het romantische en nostalgische repertoire valt bij veel liefhebbers van opera en operettemuziek
en klassieke evergreens in de smaak. De kwaliteit van de optredens is mede te danken aan de
professionele piano-begeleiding van Jens Seebeck. Violiste Nelly Coppens zal samen met Jens
enkele mooie stukken voor viool en piano uitvoeren.
In het programma van dit jaar zijn op verzoek van de SOB Venlo veel nostalgische kerstmelodieën opgenomen, maar het bevat natuurlijk ook mooie Operette en Operamuziek. Het OKV
bestaat uit: Anita Keunen, sopraan, Margriet van Keeken, mezzo-sopraan, Herman Douben, bariton en Mat van Keeken, tenor.
Het Kerstconcert begint om 14:30 uur. De uitvoering vindt plaats in het sfeervolle Party & Eventcenter Limianz, aan de Kaldenkerkerweg 182b in Venlo (naast het VVV-stadion).

Entree: (inclusief koffie/thee en kerstbrood bij binnenkomst)
Achterban SOB Venlo: €7,50
Overige bezoekers: €12,50
Voor deze 5 euro extra kan een 55+-er zich laten registreren als donateur van SOB-Venlo en
ontvangt dan de SOB seniorenpas.
De gasten worden tussen 14:00 en 14:30 uur ontvangen met gratis koffie of thee en kerststol.
Ze ontvangen hiervoor bij binnenkomst een speciale munt. Alle andere consumpties zijn voor
eigen rekening, deze kunnen alleen worden betaald, met aan de bar verkrijgbare munten.
Het programma wordt kort na 16:30 uur afgesloten.

Aanmelding:
Vóór 11 december.
• Met grote voorkeur via onze website www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
• Eventueel inschrijven door dit formulier (z.o.z.), te sturen naar:
J. Ebus, Groenstraat 69, 5913 CB Venlo of naar
R. Theeuwen, Graaf Hendrik vd Bergstraat 15, 5923 CD Blerick.
Iedere persoon moet apart worden aangemeld. We moeten kunnen controleren of iemand tot de
SOB achterban hoort of niet.
De eerste aanmelder van een groep geldt voor ons als contactpersoon.
Aanmelding is pas compleet na betaling van het verschuldigde bedrag:
Totaalbedrag a.u.b. direct NA inschrijving overmaken naar:
NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB Venlo
o.v.v. ‘Kerstconcert OKV’ en het SOB-nummer van de contactpersoon.

Toegang:
Er is vrije plaats keuze.
Wij verzenden geen entreekaarten.
Bij aankomst kunt u zich melden bij SOB Venlo.
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nr.

SOB
nummer

1

CONTACTPERSOON VOOR DEZE INSCHRIJVING IS:
NB. De contactpersoon zorgt ook voor de betaling
Geldige SOB pas en emailadres zijn verplicht.
telefoon
Hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
en/of
De contactpersoon hoeft niet zelf deel te nemen e-mail (verplicht)
Naam:

opmerkingen
(bijv. rolstoel)

De contactpersoon neemt WEL / NIET deel
(streep door wat niet van toepassing is)

nr.

SOB
nummer
of
“nieuw”

AANMELDING (OVERIGE) DEELNEMERS:
Hebt u een geldige SOB pas 2017,
telefoon
dan hieronder aub alleen uw naam invullen.
en/of
Anders: naam + adres + postcode + plaats
e-mail

opmerkingen
(bijv. rolstoel)

2
3
4
5
6
7
8
Aantal Senioren:
(met SOB seniorenpas 2017)
Aantal Senioren:
(zonder SOB seniorenpas 2017)

Kaarten à
€ 7,50
Kaarten à
€ 12,50

TOTAAL:
TOTAAL:

Inschrijven:

• Met grote voorkeur via onze website www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
• Eventueel inschrijven door dit formulier, te sturen naar:
J. Ebus, Groenstraat 69, 5913 CB Venlo of naar
R. Theeuwen, Graaf Hendrik vd Bergstraat 15, 5923 CD Blerick.
Het aantal kaarten is beperkt en natuurlijk: VOL = VOL.
Totaalbedrag a.u.b. direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB Venlo
o.v.v. ‘Kerstconcert OKV’ en het SOB-nummer van de 1e persoon (= contactpersoon) op uw lijst.
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