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Bekijk dit bericht in je browser

OPNIEUW GRATIS TICKETS
VOOR DE TROUWE FANS VAN MUSICAL RAINBOWS
MAAR VOOREERST...
Meer dan 1.300 aandeelhouders genoten met volle teugen van Cinderella, het culturele
dividend van 2019. Zowel op 19 december in Antwerpen als op 2 januari van dit jaar in
Gent was de zaal goed gevuld. Dank aan allen die ons ter plaatse of via mail achteraf
bedankten voor deze weer geslaagde (jaarlijkse) bijeenkomst van de coöperanten van
Musical Rainbows.
De 'kijk achter de schermen' , voorbehouden voor de aandeelhouders met het maximum
van 6 aandelen, samen met Geert Allaert en de artistieke directeur Christophe Ameye, werd
zeer gesmaakt.
Maar er is natuurlijk meer aan te kondigen....
Voor snelle beslissers....honderden gratis tickets in februari en maart....
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Dankzij Music Hall kunnen we u gratis tickets
aanbieden voor 2 musicals !!!

De eerste musical die we u kunnen aanraden is Annie, één van de meest geliefde
Broadway-meesterwerken. Wie kent niet het verhaal van het dappere weesmeisje met
de sproeten en de rode krullen ?.
Het is een verhaal boordevol optimisme, gebracht in een frisse nieuwe versie en ook
een felbegeerde droomrol voor jonge actrices.
Interessant weetje : Deborah De Ridder, die in deze versie de rol van Grace vertolkt,
speelde in de jaren 90 als negenjarige de rol van Annie.
De voorstellingen van Annie, de musical zijn gepland op dinsdag 18, woensdag 19,
donderdag 20 en vrijdag 21 februari, in de Stadsschouwburg in Antwerpen, telkens
om 20.00 uur.

Ik reserveer gratis tickets voor Annie, de musical
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Madagascar is een tweede musical die we u kunnen aanbieden.
Het is een onovertroffen familiemusical, gebaseerd op de wereldberoemde animatiefilm
van Dreamworks. Madagascar brengt het uitzinnige verhaal van ontsnapte
dierentuinbewoners die terugkeren naar de wildernis.
De pers spreekt over een hilarische feelgood musical, waarbij een kliek jungleheersers
iedereen aan het zingenen aan het dansen brengt.
En Belle Perez, gekend van de hit Que Viva La Vida, zorgt voor een verrassing.......Aha !
Deze niet te missen musical bieden we u aan in de Capitole in Gent, op zaterdag 29
februari (om 14.00 uur en om 17.00 uur) en op zondag 1 maart (om 11.00 uur en om
14.00 uur)

Ik reserveer gratis tickets voor Madagascar, de musical

Op het onderstaande toegevoegde aanvraagformulier kan u trouwens nog extra
emailadressen vermelden van kennissen of familieleden naar wie een introductiemailing
over Musical Rainbows kunnen toesturen. Het is immers belangrijk dat we nieuwe
aandeelhouders blijven aantrekken. Zoals steeds kan u per aandeelhouder maximaal 4
gratis tickets bestellen, voor elk van de twee musicals.

! BELANGRIJK !
Het invullen van het inschrijvingsformulier met de voorkeursdatum is automatisch ook
uw definitieve datum om de voorstelling bij te wonen.

3

We hebben voldoende kaarten om iedereen te seaten in de zaal. Wanneer u zich
inschrijft heeft u automatisch kaarten voor die dag.
De bevestigingsmail die u later komende week nog zult ontvangen is louter informatief.
We laten u nog weten - afhankelijk van het aantal inschrijvingen per dag - of we de
tickets per mail gaan opsturen of zullen klaarliggen aan de onthaalbalie.

Deadline - u kunt inschrijven op dit voordeel:
- voor ANNIE, DE MUSICAL tot en met maandagavond 17 februari - 23u00. U
ontvangt op dinsdagochtend 18/02 een bevestigingsmail met daarin alle praktische
details omtrent uw bezoek aan Annie, de musical.
- voor MADAGASCAR, DE MUSICAL tot en met dinsdagavond 25 februari - 23u00. U
ontvangt op woensdagochtend 26/02 een bevestigingsmail met daarin alle praktische
details omtrent uw bezoek aan Madagascar, de musical.

Snel, snel beslissen, want de eerste voorstellingen
zijn reeds binnen enkele dagen gepland!

Tot slot......onze Lenteactie
Voor aandeelhouders die nieuwe aandeelhouders aanbrengen hebben we altijd iets
extra's in petto.
Voor elke nieuwe aandeelhouder die wordt aangebracht ontvangt u 2 tickets voor één
van volgende spektakels: La Bohème, Don Quichot en De Pastorale van Beethoven
(Ballet Malandain Biarritz) om de kaartjes te bemachtigen dient u wel een mail te richten
met de naam van de nieuwe aandeelhouder(M/V) aan benoit.declercq@musichall.be
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U ziet dat de lente bij Musical Rainbows reeds begonnen is .
Geniet ervan en ....tot binnenkort ?
Vriendelijke groeten,
Rik Duyck,

Zaakvoerder en Bestuurder Musical Rainbows

Je profiel aanpassen - Uitschrijven
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