AANKONDIGING
Vastelaoveskônzert Showorkest Harmonie Fortissimo
Maandag 17 februari 2020
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 top-programma.
Er zijn nogal wat beroemde muzikale families in de wereld. Fortissimo is er één van met vele gezinnen in
groot-Venlo. Beter bekend zijn de Beegees, de Adams Family en nog vele anderen. Het thema voor de
concerten is dit keer dan ook: “Det zit beej ós in de femilie”.
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 17 februari,
aanvang 19:49u (11 minuten voor 8).

Aanmelding:

Alleen S.O.B.-leden die op 1 NOVEMBER waren ingeschreven als lid.
Vanaf zaterdag 23 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 23 november, alleen voor leden die 1 november lid waren)
Ieder lid met een emailadres krijgt via e-mail een nieuwe persoonlijke bestelcode.
Via onze site komt u bij TicketCrew om kaarten te bestellen.
U logt in met uw persoonlijke code. De codes beginnen met ‘VAST….’
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 u géén e-mail heeft, kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier dat is bijgevoegd.

1.

Stuur het formulier zo snel mogelijk naar S.O.B. Postbus 366, 5900AJ Venlo.
U kunt via deze bestelling géén plaatsen kiezen. Indeling op volgorde van ontvangst formulieren.
Maak géén geld over. Er is géén garantie dat bestelde plaatsen ook toegewezen worden. (OP=OP)
Betaling kan alleen met bijgevoegde machtiging. We incasseren pas als de plaatsen zijn toegewezen.
De toegangsbewijzen worden u toegezonden.

2.

Indien iemand anders voor u kaarten wilt bestellen via de computer, kan deze persoon een mail
sturen naar info@sobvenlo.nl met vermelding van uw S.O.B.-nummer. U krijgt dan een bestelcode
via dat mailadres.

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

