
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aankondiging: 
Passiespelen 2021 met S.O.B. korting | De Doolhof | Tegelen 

 

Beleef ‘HEM ACHTERNA’ het 21ste Passiespel van Tegelen 

De Passiespelen Tegelen gaan door deze zomer. Vanaf 3 juli is het prachtige openluchttheater De Doolhof 

in Tegelen het decor van  de voorstelling ‘Hem achterna’; een unieke theaterbelevenis voor jong en oud 

over goed en kwaad, recht en onrecht, netelige situaties, dappere keuzes, brute machthebbers en sterke 

vrouwen die gelijkwaardig zijn aan mannen. 

De Passiespelers verbeelden in ‘Hem achterna’ het emotionele verhaal over de laatste dagen van Jezus. 

Aan dit aloude bijbelverhaal wordt niet getornd. Toch is elke editie anders, doordat het verhaal door een 

nieuw artistiek team wordt verteld en meer naar het hier en nu wordt gebracht. Deze mix maakt de Tegelse 

Passiespelen zo bijzonder. Bekende en nieuwe verhalen smelten samen in spectaculair openluchttheater 

over strijd, onderdrukking en verdriet. Maar ook over een oprecht geloof in een betere wereld. 

De Passiespelen gaan zaterdag 3 juli 2021 in première en worden tot aan de finale voorstelling op zondag 5 

september 36 maal opgevoerd. De productie wordt coronaproof op het toneel gebracht. Ook de tribune is 

groot genoeg om op anderhalve meter van andere huishoudens zorgeloos te genieten.  

Meer informatie op www.passiespelen.nl 

Een unieke theaterbelevenis voor jong en oud met € 9,50 S.O.B.-korting 
 

KAARTEN BESTELLEN: (géén placering dus géén vrije plaatskeuze) 
 

Voor het bestellen van kaarten (via uw computer én bij het VVV-kantoor) heeft u een kortingscode nodig. 

Uw kortingscode voor de S.O.B.-korting is:  
 21PAS, uw postcode, uw lidnummer (zonder spaties of komma’s) 
 

 Voorbeeld:  
 21PAS5912AB12345 
 
De kortingscode werkt alleen voor leden die op 1 juni 2021 lid waren. 
Een code recht geeft op 1 kaart met korting en het kortingsbedrag geldt op de reguliere 1e rangprijs.  
Dus niet op een seniorenticket en niet op 2e rang. (voor de 2e rang betaalt u 1e rangprijs minus korting)   
 
o Rechtstreeks via de site van de Passiespelen: 
 Betaling alleen via iDEAL (35 ct per transactie) 
 U krijgt direct een email met entreebewijzen om uit te printen. 
 Gebruik deze link: PASSIESPELEN 
     
o Als u géén computer of printer heeft:  

 Bij VVV kantoor / Koops, Klaasstraat 17 te Venlo 
 Zij bestellen en printen uw entreebewijzen. 
 Neem uw S.O.B.-pasje en bankpasje mee of betaal contant. Denk ook aan uw kortingscode. 
 Extra administratiekosten: € 1,00  per kaart. 
 
Iedereen krijgt bij binnenkomst een flesje drank en het programmaboekje. 
 
Vervoerstip: ANWB Automaatje (06 - 834 541 69) of buurtbus 

https://www.passiespelen.nl/bezoek/prijzen-tickets-2021/

