Bestelformulier
2017/2018

Invullen en opsturen naar:

Stadsschouwburg Nijmegen
en Concertgebouw De Vereeniging,
postbus 364, 6500 AJ Nijmegen
Uiterste inleverdatum: 1 september 2017

Persoonsgegevens
Dhr./mevr. (voorletters+naam)
Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer
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. De kaartverkoop voor Jochem Myjer start op 23 mei. Voor
deze voorstelling kunt u alleen telefonisch, aan de dagkassa of online tickets bestellen (max. 4 tickets p.p.)

Uiterste inleverdatum 1 september 2017!

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 korting of om kinderprijs gaat. De
kinderprijs is geldig tot en met 12 jaar. De pas moet getoond worden bij de kaartcontrole en is persoonlijk.
Locatie

Datum (evt. tijd)

Titel

Aantal

SERIES HET GELDERS ORKEST
Klassieke Soirees
		

• Gouden Rang € 225,-

• Eerste Rang € 165,-

• Tweede Rang € 139,-

• Derde Rang € 89,-

aantal		
aantal			aantal			aantal
		

• Romantische Kerst met Griegs Pianoconcert

wo 20 december 2017 20.15 uur, inleiding 19.15 uur

		

• 100 jaar Bernstein met Liza Ferschtman		

vr 2 februari 2018 20.15 uur, inleiding 19.15 uur

		

• Mozarts betoverende klarinetconcert		

vr 13 april 2018 20.15 uur, inleiding 19.15 uur

		

• Alexeev vlamt met Symfonische dansen		

za 12 mei 2018 20.15 uur, inleiding 19.15 uur

		

• Slagwerkspektakel met Colin Currie		

za 26 mei 2018 20.15 uur, inleiding 19.15 uur

Klassieke Matinees
		

• Gouden Rang € 225,-

• Eerste Rang € 165,-

• Tweede Rang € 139,-

• Derde Rang € 89,-

		
aantal		
aantal			aantal			aantal
		

• Manacorda dirigeert Sibelius’ Vijfde symfonie

zo 5 november 2017 14.15 uur, inleiding 13.15 uur

		

• Ed Spanjaard dirigeert Tawfiq en Liszt		

zo 10 december 2017 14.15 uur, inleiding 13.15 uur

		

• Legendarisch nieuwjaar met Lakatos		

zo 7 januari 2018 14.15 uur, inleiding 13.15 uur

		

• De Vijfde van Mahler 					

zo 11 maart 2018 14.15 uur, inleiding 13.15 uur

		

• Eerbetoon aan Debussy				

zo 29 april 2018 14.15 uur, inleiding 13.15 uur

Kaartprijs

Manacorda’s favorieten
		

• Gouden Rang € 139,-

• Eerste Rang € 109,-

• Tweede Rang € 89,-

• Derde Rang € 55,-

		
aantal		
aantal			aantal			aantal
		

• Manacorda dirigeert Sibelius’ Vijfde symfonie

zo 5 november 2017 14.15 uur, inleiding 13.15 uur

		

• Romantische Kerst met Griegs Pianoconcert

wo 20 december 2017 20.15 uur, inleiding 19.15 uur

		

• De Vijfde van Mahler					

zo 11 maart 2018 14.15 uur, inleiding 13.15 uur

CURSUSSEN
INZICHT inleidingen bij programma’s klassieke muziek
		

• do 5 oktober 2017

Openingsavond door programmeur Masa Spaan

		 • vr 13 oktober 2017

La clemenza di Tito – Orkest van de Achttiende Eeuw | inleiding Sieuwert Verster

		

• vr 1 december 2017

Dido, Dido – Silbersee | inleiding Silbersee

		

• do 12 april 2018

Façade: Mata Hari | inleiding Muziektheater Transparant

		

• vr 20 april 2018

Michel van der Aa, Wende, NAP – Spotlight | inleiding Michel van der Aa

		Vernieuwende programma’s, spannende multi-disciplinaire projecten en ijzersterke ‘frisse’ kaskrakers: het aanbod
klassieke muziek huispalet is kleurrijk en avontuurlijk.
		

Bezoek de introductieavond en 4 concerten inclusief een inleiding. Pakketprijs: € 100,- per persoon

		 aantal
TONEELKIJKEN
		

• di 3 oktober 2017

Openingsavond door programmeur Lieke Jordens

		 • do 19 oktober 2017

Julius Caesar van Orkater

		

• za 18 november 2017

iHo van Toneelgroep Oostpool

		

• za 16 december 2017

Terror met Jeroen Spitzenberger

		

• di 30 januari 2018

King Lear van Het Zuidelijk Toneel

		

• vr 30 maart 2018

La Superba van Toneelgroep Maastricht

		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,- per persoon

		 aantal
LEER MEER OVER DANS
		

• za 16 september 2017

New Adventures van Scapino Ballet

		 • di 3 oktober 2017

MÉDITERRANÉE van Introdans

		

• di 21 november 2017

I/II/III/IIII van Kris Verdonck

		

• za 9 december 2017

Side A: Split into One van het Nederlands Dans Theater I

		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,- per persoon

		 aantal

Uiterste inleverdatum 1 september 2017!

