AANKONDIGING

Zomerconcert

SOB-Venlo i.s.m. Fortissimo, zondag 1 juli 2018
SOB Venlo, De stichting voor senioren, presenteert op 1 juli in samenwerking met Showorkest
Harmonie Fortissimo, de derde editie van het zomerconcert in het openluchttheater De Doolhof
in Tegelen. Dit concert wordt speciaal gegeven voor alle relaties van SOB Venlo en Fortissimo.
Vorig jaar waren er ruim 700 toeschouwers die van het concert genoten en zich duidelijk op hun
gemak voelden in een prima sfeer in De Doolhof.
Een concert in de open lucht, met ‘goedweergarantie’ en veel 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. Dit jaar zal Frans Polux enkele mooie liedjes zingen.
Zorg dat je er bij bent. Dit wil je niet missen. Kom zelf genieten en neem je kinderen en
kleinkinderen gerust mee. SOB-Venlo en Fortissimo bieden u een prachtig openlucht concert voor
een vriendenprijs.

overdekte openluchttheater De Doolhof, De Drink 60, Tegelen.
zondag 1 juli 2018
aanvang 14:00 uur
(om 13:00 uur gaat de poort open)

Aansluitend is er een gezellige nazit (napraten) met muziek, bar blijft geopend.
Onze achterban betaalt slechts €10,00 p.p., één entreebewijs per SOB-nummer.
Extra entreebewijzen kunnen besteld worden, tegen de normale vrije verkoop prijs van €15,00.
Voor deze 5 euro extra kan een 55+-er zich aansluiten bij SOB-Venlo en ontvangt dan de SOB
seniorenpas.

Aanmelding:
Vóór 1 juni 2018
Alleen via onze website www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: ZOMERCONCERT
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 geldt voor ons als 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. ‘Zomerconcert’ en het SOB-nummer van de contactpersoon.

Toegang:
De toegangsbewijzen worden t.z.t. thuisbezorgd bij de contactpersoon van iedere inschrijving.
Er is vrije plaats keuze.
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SOB-Venlo i.s.m. Fortissimo, zondag 1 juli 2018
CONTACTPERSOON (zorgt ook voor de betaling) VOOR DEZE INSCHRIJVING IS:
nr.
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:

1

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

nr.

SOB nr.
of evt.
“nieuw”

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

opmerkingen
(bijv. rolstoel)

2
3
4
5
6
7
8
Aantal Senioren:
(met SOB seniorenpas 2017)
Aantal Senioren:
(zonder SOB seniorenpas)

Kaarten a
€ 10,00
Kaarten a
€ 15,00

TOTAAL:
TOTAAL:

Aanmelding alleen via onze website: www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: ZOMERCONCERT
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. ‘Zomerconcert’ en SOB-nummer van de 1e persoon (= contactpersoon) op uw lijst.

