Bestelformulier
2018/2019

Invullen en opsturen naar:

Stadsschouwburg Nijmegen
en Concertgebouw De Vereeniging,
postbus 364, 6500 AJ Nijmegen
Uiterste inleverdatum: 1 september 2018

Persoonsgegevens
Dhr./mevr. (voorletters+naam)
Adres
Postcode, woonplaats
Telefoon privé
Mobiel nummer
E-mail
Geboortedatum

Kaarten zijn in principe 1e rang maar indien uitverkocht wens ik:
wel 2e rang

niet 2e rang

wel 3e rang

niet 3e rang

Bijzondere wensen bijv. een rolstoelplaats

Betaling
Na ontvangst van het bestelformulier ontvangt u een betaalverzoek. Als u een e-mailadres heeft, ontvangt u een link om
via iDeal te betalen. Gasten zonder emailadres ontvangen een factuur (kosten: € 3,50). (e-)Tickets worden na betaling
toegestuurd.
U betaalt per kaart € 1,50 handlingskosten en € 3,50 verzendkosten per bestelling. Daarnaast betaalt u € 5,administratiekosten. Indien u ervoor kiest om e-tickets te ontvangen, betaalt u geen verzendkosten. Vergeet dan niet uw
emailadres in te vullen. Bij series betaalt u geen handlingskosten.

Uiterste inleverdatum 1 september 2018!

Bestelling
Hieronder vult u steeds locatie, datum en titel in van de door u gekozen activiteiten. De prijzen staan vermeld bij de
beschrijvingen van de voorstellingen of concerten. Paskortingen en kinderprijzen – voor zover van toepassing – zijn geldig.
U dient dan wel duidelijk op het bestelformulier aan te geven dat het om kaarten met (kinder)korting gaat. Kinderkorting is
geldig tot en met 12 jaar. De pas moet getoond worden bij de kaartcontrole en is persoonlijk.
Locatie

Datum (evt. tijd)

Titel

Aantal

Rang

Kaartprijs

(HGO keuzeconcert)

SERIES HET GELDERS ORKEST
Klassieke totaalserie
		

• Gouden Rang € 309,-

• Eerste Rang € 239,-

• Tweede Rang € 189-

• Derde Rang € 105,-

aantal		
aantal			aantal			aantal
		
		
		
		
		
		
		

• Hannes Minnaar speelt Brahms` Tweede pianoconcert
• Oosterse sferen met Sheherazade				
• Kerstconcert Beethoven Negen				
• Nieuwjaarsconcert met Pacho Flores 			
• Wagners ode aan de verboden liefde			
• Dvořáks Celloconcert met Pablo Ferrández			
• Flor dirigeert de Negende van Sjostakovistj			

zo 7 oktober 2018 14.15 uur
inleiding 13.15 uur
za 24 november 2018 20.15 uur inleiding 19.15 uur
do 20 december 2018 20.15 uur inleiding 19.15 uur
zo 6 januari 2019 14.15 uur
inleiding 13.15 uur
za 2 februari 2019 20.15 uur
inleiding 19.15 uur
do 28 maart 2019 20.15 uur
inleiding 19.15 uur
zo 26 mei 2019 14.15 uur, voorprogramma 13.00 uur

Klassieke Soirees
		

• Gouden Rang € 185,-

• Eerste Rang € 145,-

• Tweede Rang € 119,-

• Derde Rang € 65,-

		
aantal		
aantal			aantal			aantal
		
		
		
		

• Oosterse sferen met Sheherazade				
• Kerstconcert Beethoven Negen				
• Wagners ode aan de verboden liefde			
• Dvořáks Celloconcert met Pablo Ferrández			

za 24 november 2018 20.15 uur
do 20 december 2018 20.15 uur
za 2 februari 2019 20.15 uur
do 28 maart 2019 20.15 uur

Uiterste inleverdatum 1 september 2018!

inleiding 19.15 uur
inleiding 19.15 uur
inleiding 19.15 uur
inleiding 19.15 uur

Klassieke Matinees
		

• Gouden Rang € 139,-

• Eerste Rang € 109,-

• Tweede Rang € 89,-

• Derde Rang € 49,-

		
aantal		
aantal			aantal			aantal
		 • Hannes Minnaar speelt Brahms` Tweede pianoconcert
		 • Nieuwjaarsconcert met Pacho Flores			
		 • Flor dirigeert de Negende van Sjostakovistj 		

zo 7 oktober 2018 14.15 uur
inleiding 13.15 uur
zo 6 januari 2019 14.15 uur
inleiding 13.15 uur
zo 26 mei 2019 14.15 uur, voorprogramma 13.00 uur

Keuzeserie
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Hannes Minnaar speelt Brahms` Tweede pianoconcert
• Hoera, het bos is jarig! (1+)				
• Oosterse sferen met Sheherazade				
• Kerstconcert Beethoven Negen				
• Nieuwjaarsconcert met Pacho Flores			
• Less is More!						
• Wagners ode aan de verboden liefde			
• Mozart, je zou maar een wonderkind zijn (5+)		
• Dvořáks Celloconcert met Pablo Ferrández			
• A tribute to James Bond						
• Flor dirigeert de Negende van Sjostakovistj			

zo 7 oktober 2018 14.15 uur
inleiding 13.15 uur
zo 14 oktober 2018 11.00 uur
za 24 november 2018 20.15 uur inleiding 19.15 uur
do 20 december 2018 20.15 uur inleiding 19.15 uur
zo 6 januari 2019 14.15 uur
inleiding 13.15 uur
za 19 januari 2019 20.30 uur
za 2 februari 2019 20.15 uur
inleiding 19.15 uur
zo 17 februari 2019 11.00 uur
do 28 maart 2019 20.15 uur
inleiding 19.15 uur
vr 17 mei 2019 20.15 uur
zo 26 mei 2019 14.15 uur, voorprogramma 13.00 uur

Stel uw eigen serie samen. Hoe meer concerten u kiest, hoe hoger de korting! Drie of meer concerten 10% korting, zes of
meer concerten 15% korting. Vul op pagina 3 uw keuzeconcerten in, de gewenste rang en het aantal tickets per concert.

Dutch Classical Talent
Dutch Classical Talent (DCT) presenteert de grootste talenten, de markantste persoonlijkheden en de opvallendste
avonturiers van de jongste generatie musici in Nederland.
		
		
		
		

• Rik Kuppen, piano 							zo 30 september 2018
• Maya Fridman, cello en zang 					
zo 25 november 2018
• Nuala McKenna, cello 							zo 17 februari 2019
• Pieter van Loenen, viool 							zo 7 april 2019

Bezoek alle vier DCT-concerten en betaal € 40,- in plaats van € 58,		 aantal

Toneelkijken
		
		
		
		

• Thuislozen van Theater Utrecht i.s.m. Adelheid&Zina 		
zaterdag 20 oktober 2018
• Het duel van Het Nationale Theater i.s.m. Toneelgroep Oostpool
zaterdag 19 januari 2019
• De grote oorlog van Hotel Modern 					vrijdag 22 februari 2019
• What’s in a fairytale?! Bambi van Toneelgroep Oostpool (première) zaterdag 9 maart 2019
• ART met Waldemar Torenstra, Thijs Römer en Frederik Brom
zaterdag 1 juni 2019

Toneelkijken wordt nóg interessanter met meer achtergrondinformatie over bijvoorbeeld het maakproces van een
voorstelling. Bezoek de introductieavond en 5 voorstellingen inclusief een inleiding. Pakketprijs: € 100,		 aantal

Leer meer over dans
		
		
		
		

• Pas de deux van Scapino Ballet 					
• BROOS van Conny Janssen Danst 					
• Scapino Ballet & Wëreldbänd met All hands on deck 		
• LEVE LARBI van Introdans 					

zaterdag 16 maart 2019
zaterdag 30 maart 2019
vrijdag 3 mei 2019
donderdag 23 mei 2019

Bent u benieuwd naar een choreograaf, de dansgeschiedenis, of naar de context waarin een stuk is gemaakt? Kom dan naar
deze cursus, waardoor het bezoek aan dansvoorstellingen nog interessanter wordt. Truus Tullemans en Thérèse Laurant
geven de cursus. Beiden zijn al jaren actief in de danswereld o.a. als danser, choreograaf, docent en balletmeester.
Bezoek 4 voorstellingen inclusief een exclusief voor- én nagesprek. Pakketprijs € 125,		 aantal

