
 
 
zondag 15 maart 2020 Concertzaal Asko Schönberg  Schatkamer: Claude 

Vivier 
zondag 15 maart 2020 Theaterzaal Goodbye, Norma Jeane 

woensdag 18 maart 2020 Theaterzaal Parelvissers (Staatsopera van Tatarstan) 

vrijdag 20 maart 2020 Theaterzaal Haal het doek maar op 

donderdag 26 maart 2020 Theaterzaal NDT 2 - Standalone 

donderdag 2 april 2020 concertzaal Pynarello – Passion Highlights 

vrijdag 3 april 2020 Concertzaal Roomful of Teeth 

zondag 5 april 2020 Theaterzaal Introdans - Gek Gezicht 

zondag 19 april 2020 concertzaal  Phion - Tsjaikovski 

woensdag 22 april 2020 Theaterzaal Scapino Ballet – The Square 

zaterdag 25 april 2020 concertzaal Phion + Eric Corton 

zondag 26 april 2020 Kleine Zaal Dutch Classical Talent – Mader 
Papandreopoulos 

vrijdag 1 mei 2020 Concertzaal Cappella Amsterdam 

zaterdag 9 mei 2020 Theaterzaal The Secret Garden 

zaterdag 9 mei 2020 Theaterzaal The Great Gatsby 

donderdag 14 mei 2020 Theaterzaal GRIMM 

zondag 17 mei 2020 Theatercafé Geel 2+ 

zondag 17 mei 2020 Theaterzaal Het grote kleurenpalet 4+ 

zondag 17 mei concertzaal Phion La douce france 

zaterdag 23 mei 2020 Theaterzaal Introdans - ICOON 

 
 
Voor bovenstaande voorstellingen is helaas geen vervangende datum. Je hoeft zelf 
niets te doen. Je ontvangt van ons een mail met alle informatie waarin je zelf kunt 
aangeven hoe je de afwikkeling voor je ziet. 
 
 
Hierbij kun je kiezen uit de volgende drie opties: 
 

1. Voucher/digitaal tegoed 
Wij zetten de waarde van jouw tickets inclusief transactiekosten om in een 
voucher.  Dit werkt als een tegoed, je kunt hiermee bij de Stadsschouwburg en 
De Vereeniging een andere voorstelling of concert bezoeken.   
Deze voucher is twee jaar geldig. Zo heb je nog iets moois in het vooruitzicht!  
Kijk voor meer informatie op :  www.sedv.nl/genietlater  

 
 
 

2. Doneren 
Jij kunt er ook voor kiezen om het aanschafbedrag te doneren.  Het bedrag 
wordt verdeeld tussen onze organisatie en de bespeler.  Hiermee ondersteun je 
de theatersector in deze moeilijke periode. 
 

 
3. Restitutie 

Gaat jouw voorkeur uit naar restitutie van het aanschafbedrag van de tickets? 
Dan zullen wij ervoor zorgen dat het bedrag uiterlijk 3 maanden na de datum 
van de afgelaste voorstelling of concert op jouw rekening staat.  


