
                 
 

      AANKONDIGING                       
 

Vastelaoveskônzert Showorkest Harmonie Fortissimo 
Maandag 21 februari 2022  

 
Fortissimo, het grootste showorkest uit de regio, maakt zich op voor weer een wervelend middag- en avondconcert. 
Vastelaovesgek of niet, daar wil je toch bij zijn! 
 
Het thema voor de vastelaoveskônzerte dit jaar is “weej houwe op de kis”. En reken maar dat dat gaat gebeuren! Maar 
ook diverse dansgroepen zullen voor u optreden. En wat dacht u van de topartiesten die zij hebben weten te strikken: 
Golden Hiering, Kaylee Peeters, Kitty Roeffen en Tim Stoter, en nog vele anderen! Buuttereedner Har Daniëls zal zich 
tot ons richten en natuurlijk zijn de Opus Jocus winnaars ook weer van de partij, Kortom, u bent verzekerd van een 
geweldige avond en hierna kan Vastelaovend 2022 beginnen! 
 
S.O.B. mag u kaarten met € 4,50 korting aanbieden voor het concert op maandag. S.O.B. leden betalen slechts €23,00 
(incl. garderobe en gratis consumptie in de pauze.) plus €1,00 administratiekosten en €0,35 per transactie met iDEAL. 
U kunt zelf uw plaatsen kiezen. 
  

Dit concert vindt plaats in Theater De Maaspoort, maandag 21 februari,  
aanvang 19:49u (11 minuten voor 8).  

 

Aanmelding:  Alleen S.O.B.-leden die op 1 NOVEMBER waren ingeschreven als lid. 
   Vanaf zaterdag 20 november 10:00 uur.   
   Het aantal kaarten is beperkt. (OP=OP) 
   Er vindt geen restitutie plaats bij annulering. 
   Wel eventueel doorverkoop aan wachtlijst mogelijk. 

 
o Via de site van S.O.B.: (Vanaf 20 november, alleen voor leden die 1 november lid waren) 
   U logt in met uw persoonlijke code met uw lidnummer en uw postcode.  

    
   Uw kortingscode is: 22VAS, uw postcode, uw Lidnummer (alles zonder spaties) 
    
   Voorbeeld:  22VAS5912AB12345 
    
   U kunt meerdere personen eenvoudig in een bestelling toevoegen. 
   U kunt iedere bestelcode slechts één maal gebruiken. 
   Betaling alleen via iDEAL (€0,35 per transactie) 
   U krijgt direct een email met entreebewijzen om uit te printen. 
   Gebruik deze link: VASTELAOVESKONZERT 
 NB: Rolstoelplaatsen kunt u niet online bestellen. Bel voor rolstoelplaatsen: 06-82173525 
     
o Als u géén computer of printer heeft: 

 
Alléén als het echt niet anders kan, want u bent niet bereikbaar als het Vastelaoveskonzert geannuleerd wordt. 
 

   Bij VVV kantoor in Boekehandel Koops, Klaasstraat 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. 
 

Toegang: 
Vergeet uw toegangsbewijzen niet uit te printen en mee te nemen.  

https://www.ticketcrew.nl/tickets/fortissimo

