AANKONDIGING

Ein gooje zaak | Flarussen | ’t Raodhoes | 28 november
Met de titel “Ein gooje zaak” (Een goede zaak)
wordt de nieuwe voorstelling van sociëteit “DE
FLARUSSEN” aangekondigd. Het schrijverscollectief van de Flarussen heeft voor het
draaiboek gezorgd en de voorstelling weer van
een aantal liedjes voorzien.
Het draait allemaal om één gekozen dag uit het
leven binnen een bedrijf van ijzerwaren en toebehoren. Wel een dag waarin van alles gaat
gebeuren, hetgeen voor de meeste “een goede
zaak” is, echter niet voor iedereen. Kantoor,
winkel, magazijn en kantine zijn plaatsen waar
de verschillende scenes zich afspelen. Onder
leiding van Paula Nelissen, de regisseuse, zijn
de spelers al vanaf maart jl. aan het repeteren
en zijn de decorbouwers al bezig de voorstelling van de nodige achtergronden te voorzien.
Ook dit jaar worden de spelers ondersteund
door een lokaal koor, en dit jaar is dat Doeën
Beejein, deze a capella zanggroep o.l.v. Carina
Corbeek, gestart in 2010, bestaat uit 24 zangers en zangeressen.
Op woensdag 28 november geven de Flarussen een speciale voorstelling voor onze achterban.
De voorstelling begint om 20:00 uur.
De entree bedraagt €16,00 inclusief garderobe en een drankje in de pauze.
Senioren zonder SOBseniorenpas betalen €21,00, zij kunnen zich voor deze €5,00 extra, aanmelden als donateur van SOB Venlo.

Aanmelding:

Tot en met 17 september 2018

Alleen via onze website www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: FLARUSSEN
Als het echt niet anders kan, bijgaand formulier sturen naar SOB Venlo:
Postbus 366, 5900 AJ Venlo, of eventueel zelf in de bus deponeren van:
Akkerwinde 55 Venlo, Graaf Hendrik vd Bergstraat 15 Blerick, Hoornbloem 31 Tegelen
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 is contactpersoon.
De 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. ‘FLARUSSEN’ en het SOB-nummer van de contactpersoon.

Toegang:
De toegangsbewijzen worden t.z.t. thuisbezorgd bij de contactpersoon van iedere inschrijving.

INSCHRIJFFORMULIER
Ein gooje zaak | Flarussen | ’t Raodhoes | 28 november
CONTACTPERSOON (zorgt ook voor de betaling) VOOR DEZE INSCHRIJVING IS:
nr.

SOB
Geldige SOB pas en emailadres zijn verplicht.
nummer Hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
De contactpersoon hoeft niet zelf deel te nemen
Naam:

1

telefoon
en/of
e-mail (verplicht)

Opmerking
(bv. rolstoel)

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

AANMELDING (OVERIGE) DEELNEMERS:.
nr.

SOB nr.
of evt.
“nieuw”

Hebt u een geldige SOB pas 2018,
dan hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
Anders: naam + adres + postcode + plaats

telefoon
en/of
e-mail

Opmerking
(bv. rolstoel)

2

3

4

5

6

7

8
aantal
Senioren met SOB seniorenpas 2018
Senioren zonder SOB seniorenpas 2018
Totaal

prijs p.p.
€ 16,00
€ 21,00

bedrag

Aanmelding alleen via onze website: www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: FLARUSSEN
Als het echt niet anders kan, dit formulier sturen naar SOB Venlo:
Postbus 366, 5900 AJ Venlo, of eventueel zelf in de brievenbus deponeren van:
Akkerwinde 55 Venlo, Graaf Hendrik vd Bergstraat 15 Blerick, Hoornbloem 31 Tegelen
Totaalbedrag a.u.b. direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB
Venlo o.v.v. ‘FLARUSSEN’ en SOB-nummer van de 1e persoon (= contactpersoon) op uw lijst.

