All Shook Up - Love Me Tender
Gilde Opleidingen Venlo
Woensdag 28 maart
Aankondiging:

‘All Shook Up - Love Me Tender’ Gilde Opleidingen Venlo
Elvis The King Presley is alive… In ieder geval leeft hij voort in de harten van 40 studenten en 4
docenten van Gilde Opleidingen. Met ziel en zaligheid brengen zij de musical All shook up - Love
me tender op de bühne van Theater De Maaspoort in Venlo. Op woensdagavond 28 maart 2018
zullen de musicalsterren schitteren, waarbij de grootste hits van Elvis voorbijkomen. Na maandenlange voorbereidingen acteren en zingen zij als ware profs in de avondvullende show.
De musical vertelt het verhaal van de macho Chad die met motorpech strandt in een plattelandsdorpje. Net uit de gevangenis en gewapend met een gitaar, leren jack en een scherp oog
voor vrouwen, wordt het anders zo rustige plaatsje door hem binnen 24 uur compleet op z'n kop
gezet. Ook het leven van Nathalie krijgt van de ene op de andere dag een totaal andere wending.
De jonge vrouw droomt ervan de wijde wereld in te trekken en ziet in de sexy Chad de ideale
reisgezel. Zij probeert hem op eigenzinnige wijze hiervan te overtuigen.
Deze musical vindt plaats in de Frans Boermans zaal van Theater De Maaspoort
woensdag 28 maart, om 20:15 uur
Deze avond is speciaal gereserveerd voor leden van SOB Venlo. Zij kunnen tegen gereduceerd
tarief van € 12,50 kaartjes reserveren (incl. pauze drankje en gaderobe).
Voor bezoekers zonder SOB Venlo Seniorenpas is dit € 17,50. Deze toeslag van € 5,00 kan
worden gebruikt om voor het hele jaar 2018 donateur van SOB Venlo te worden. Dit kunt u bij
uw inschrijving aangeven.

Aanmelding:
Vóór 31 januari
Alleen via onze website www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: MUSICAL
Als het echt niet anders kan, dit formulier (z.o.z.) 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
Iedere persoon moet apart worden aangemeld. We moeten kunnen controleren of iemand tot de
SOB achterban hoort of niet.
Aanmeldingen van een groep (= meer dan één) krijgen plaatsen bij elkaar.
De eerste aanmelder van een groep geldt voor ons als contactpersoon.
Geef aan of wij rekening moeten houden met bijv. rolstoeler, slechtziend, slechthorend e.d..
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. ‘MUSICAL’ en het SOB-nummer van de contactpersoon.
Wij delen de plaatsen in, op volgorde van aanmelding!

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

SOB
nummer

1

CONTACTPERSOON VOOR DEZE INSCHRIJVING IS:
NB. De contactpersoon zorgt ook voor de betaling
Geldige SOB pas en emailadres zijn verplicht.
telefoon
Hieronder a.u.b. alleen uw naam invullen.
en/of
De contactpersoon hoeft niet zelf deel te nemen e-mail (verplicht)
Naam:

opmerkingen
(bijv. rolstoel)

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 2017 of 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 of 218)
Aantal Senioren:
(zonder SOB seniorenpas)

Kaarten a
€ 12,50
Kaarten a
€ 17,50

TOTAAL:
TOTAAL:

Aanmelding alleen via onze website: www.sobvenlo.nl. (Dat bespaart ons veel werk.)
Gebruik deze link: MUSICAL
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
Het aantal kaarten is beperkt en natuurlijk: VOL = VOL.
Totaalbedrag a.u.b. direct NA inschrijving overmaken naar NL49RABO 0167719157 t.n.v. SOB Venlo
o.v.v. ‘Musical’ en SOB-nummer van de 1e persoon (= contactpersoon) op uw lijst.
Wij delen de plaatsen in, op volgorde van aanmelding!
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