
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Aankondiging: 

 

 

Zomerconcert 
Showorkest Harmonie Fortissimo, zondag 10 juli 2022 

 

Na een onderbreking van 2 jaar kunnen wij u weer uitnodigen voor het Zomerconcert van Showorkest Har-
monie Fortissimo. Zoals inmiddels traditie, vindt ook dit jaar het Zomerconcert plaats in het stijlvolle open-
luchttheater De Doolhof in Tegelen. 
Een concert in de open lucht, met ‘goedweergarantie’ (heel veel overdekte zitplaatsen). De Doolhof heeft 
het allemaal en vormt bovendien een stijlvol decor. Het repertoire van Fortissimo sluit goed aan bij onze 
doelgroep. Muziek voor jong en oud, goed in het gehoor liggende bekende melodieën die je meenemen.  
 

Zorg dat je er bij bent. Dit wil je niet missen. Kom zelf genieten.   
S.O.B. en Fortissimo bieden u een prachtig openlucht concert voor een vriendenprijs.  
 

overdekt openluchttheater De Doolhof, De Drink 60, Tegelen 
zondag 10 juli 2022 
aanvang 14:00 uur  

(om 13:30 uur gaat de poort open) 
Onze leden betalen slechts € 12,50 p.p., (normale prijs € 17,50) 

 
Het belooft weer een prachtige zondagmiddag te worden, een middag waar u naar uit kunt kijken en u zich 
volledig mee kunt laten nemen in de muziek. Onze muzikale gasten dit jaar zijn Kitty Roeffen en Tim Stoter. 
Na afloop van het concert is er een gezellige ‘nazit’ waarbij er onder het genot van een drankje en muziek 
nog gezellig nagepraat kan worden. 
 

Entreebewijzen: (géén gereserveerde plaatsen) 
 
o Als u géén computer of printer heeft:  

  Aan de kassa bij de Doolhof op 10 juli 
Tegen betaling kan iedereen toegang krijgen. 
Vergeet uw S.O.B.–pasje niet als u van de korting gebruik wilt maken. 

 

o Digitaal kaarten bestellen:  
 Via DEZE LINK kunt u kaarten bestellen. (€ 1,- ticketfee per entreebewijs) 
  Uw kortingscode is: 22zom + uw postcode + uw lidnummer (zonder spaties) 
  U toets bijvoorbeeld in: 22zom5912AB12345 (zonder spaties). 
  U kunt meerdere personen eenvoudig in een bestelling toevoegen. 

  Houd alle kortingscodes van de deelnemers bij de hand. 
  U kunt iedere kortingscode slechts éénmaal gebruiken. 

  Betaling alleen via iDEAL (35 ct per transactie) 
  U krijgt direct een email met entreebewijzen om uit te printen. 

 

Het is ook mogelijk om online consumptiebonnen te kopen, zodat je niet in de rij 
hoeft te staan om deze te kopen. De kosten zijn €2,50 per consumptie. 

       

 
 
 

https://www.fortissimo-venlo.nl/2021/12/29/zomerconcert/

