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Stip 8 of 9 december aan in je agenda!
Uitnodiging voor avant-première van Mozart! - de Musical
‘Mozart! - de Musical’ brengt het levensverhaal van de wereldbekende componist
Wolfgang Amadeus Mozart. Hij leefde intens, kort, was eigenzinnig, anti-establishment,
worstelde om zich te verlossen van zijn liefhebbende maar tirannieke vader en van het
keurslijf van verwachtingen van de maatschappij waarin hij leefde.
Dit is de jaarlijkse uitnodiging voor de coöperanten van Musical Rainbows! Momenteel
hoeft u geen actie te ondernemen. Midden september krijgt u een uitnodiging om u in te
schrijven. Maar wel reeds noteren in uw agenda!

Wees er snel bij en geniet van 20% korting
(maar wel bestellen voor eind augustus!)
Music Hall biedt u tot en met 31 augustus een stevige
zomerkorting van 20% op tickets voor het komende seizoen
2017 - 2018. 'Boléro’, ‘Tabula Rasa’ van Isabelle Beirnaert,
‘De Notenkraker’ en ‘Aida’ o.l.v. Franco Dragone, het
familiespektakel ‘Roodkapje’ en, 40 jaar na zijn dood, de
‘Hommage à Brel’ zijn een eerste greep uit een rijk gevuld
en veelbelovend seizoen.
Voor het volledige aanbod én om in te schrijven, surf
naar www.musichall.be/zomerkorting

De Musical Rainbows-familie blijft maar groeien...
Beleggen in cultuur blijft slim beleggen. En er blijven nog
heel wat mogelijkheden onbenut.
Laatst meldde een fiere coöperant nog dat hij voor zijn
dochter en haar vriend, als cadeau voor het behalen van hun
einddiploma aan de universiteit, 2 aandelen van Musical
Rainbows had gekocht. Een mooi geschenk met
een culturele strik!

www.musicalrainbows.be

Stopzetting aanbod bij 4.999 inschrijvingen

WAARSCHUWING Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in, met inbegrip van het risico het geïnvesteerde bedrag geheel of
gedeeltelijk te verliezen. De inschrijvers worden verzocht het informatiedocument dat beschikbaar is op deze website aandachtig te lezen en om
kennis te nemen van de risicofactoren die worden beschreven in dit informatiedocument. Voor deze openbare aanbieding van aandelen is geen
prospectus beschikbaar.

