AANKONDIGING
Vastelaoveskônzert Showorkest Harmonie Fortissimo
Maandag 25 februari 2019
De Vastelaoveskônzerten staan weer voor de deur en Fortissimo is al druk bezig met de
voorbereidingen voor deze muzikale Venlose Vastelaovestraditie. Ook deze keer zal het grootste
showorkest uit de regio de eerdere edities weer overtreffen en u verrassen met een topprogramma.
SOB Venlo mag u kaarten voor het concert op maandag aanbieden voordat de vrije verkoop start.
Zoals elk jaar hebben deze Vastelaoveskônzerten een muzikaal thema. Dit jaar is het thema
“Druime”. Uiteraard zou dit concert geen Vastelaoveskônzert zijn, wanneer niet de eigen Venlose
Vastelaoves-muziek ook ruimschoots vertegenwoordigd is. Samen met tal van artiesten verzorgt
Showorkest Harmonie Fortissimo voor u de opmaat naar een fantastische Venlose Vastelaovend.
Dit concert vindt plaats in Theater De Maaspoort, maandag 25 februari,
aanvang 19:49u (11 minuten voor 8).
Onze achterban krijgt €5,50 korting en betaalt slechts €20,00 (€17,00 entree plus €3,00
servicekosten voor garderobe en gratis consumptie in de pauze.)
Deze aanbieding geldt alleen voor onze achterban, niet voor introducés !
Aanmelding:
Bij voorkeur vóór 1 december 2018
Op 1 december start de vrije verkoop.
U kunt daarna ook nog kaarten bestellen via SOB Venlo, tot uiterlijk 1 januari 2019.
Het aantal kaarten en de beste plaatsen, zijn beperkt. Bestel op tijd!
Alleen via onze website www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons heel veel werk.)
Gebruik deze link: VASTELAOVESKONZERT
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. ‘Vastelaoveskonzert’ en het SOB-nummer van de contactpersoon.
Toegang:
De toegangsbewijzen worden begin februari thuisbezorgd bij de contactpersoon van iedere
inschrijving.

INSCHRIJFFORMULIER
Vastelaoveskônzert Showorkest Harmonie Fortissimo
Maandag 25 februari 2019
nr.

1

CONTACTPERSOON (zorgt ook voor de betaling) VOOR DEZE INSCHRIJVING IS:
SOB
Geldige SOB pas en emailadres zijn verplicht.
telefoon
opmerkingen
nummer Hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
en/of
(bijv. rolstoel)
De contactpersoon hoeft niet zelf deel te nemen e-mail (verplicht)
Naam:
De contactpersoon neemt WEL / NIET deel
(streep door wat niet van toepassing is)

nr.

SOB nr.

AANMELDING (OVERIGE) DEELNEMERS:
Hebt u een geldige SOB pas 2018,
telefoon
dan hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
en/of
e-mail

opmerkingen
(bijv. rolstoel)

2
3
4
5
6
7
8
Aantal Senioren:
(met SOB seniorenpas 2018)

aantal:

Kaarten a
€ 20,00*

TOTAAL:

*€17,00 entree plus €3,00 servicekosten voor garderobe en gratis consumptie in de pauze.

Aanmelding alleen via onze website: www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons heel veel werk.)
Gebruik deze link: VASTELAOVESKONZERT
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. ‘Vastelaoveskônzert’ en SOB-nummer van de contactpersoon op uw lijst.

