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Last-minute aanbieding Annie, de musical

Bekijk dit bericht in je browser

OPNIEUW EEN GRATIS VOORDEEL
VOOR DE FANS VAN MUSICAL RAINBOWS: ANNIE, DE MUSICAL
Voor de snelle Musical Rainbows-beslissers hebben we dit keer
een leuke musical in petto!
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Het verhaal
De elfjarige Annie uit New York slijt haar dagen in het weeshuis van de kattige, altijd
beschonken Miss Hannigan. Op een dag wordt Annie gevraagd om Kerstmis te vieren
bij de miljardair Oliver ‘Daddy’ Warbucks. Langzaamaan groeit er echter een hechte
band tussen de rijke zakenman en het niet-te-stuiten weesmeisje. Betekent dit het einde
van haar zorgen?
Annie is een verhaal bomvol optimisme en onwaarschijnlijk geluk. Een niet-te-missen
familieshow!

Praktisch
We hebben voor de shows in Oostende en Gent voldoende kaarten klaarliggen voor
onze aandeelhouders. Iedere aandeelhouder heeft recht op 4 guestkaarten.
Via onderstaande link kunt u tot 4 gratis tickets bestellen op één van de voorstellingen
van ANNIE, DE MUSICAL op volgende data:



Donderdag 14 november 2019 – 20u00 in Kursaal Oostende



Vrijdag 15 november 2019 – 20u00 in Kursaal Oostende
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Woensdag 20 november 2019 – 14u30 in Capitole Gent



Woensdag 20 november 2019 – 20u00 in Capitole Gent



Donderdag 21 november 2019 – 20u00 in Capitole Gent

Het invullen van het inschrijvingsformulier met de voorkeursdatum is automatisch
ook uw definitieve datum om de voorstelling bij te wonen. We hebben voldoende
kaarten om iedereen te seaten in de zaal. De bevestigingsmail die u later deze week
nog zult ontvangen is louter informatief.
De tickets zullen de dag van de voorstelling klaarliggen in het theater aan de ‘Musical
Rainbows’-onthaalbalie bij Benoit Declercq en dit telkens één uur voor aanvang van de
voorstelling.
U kunt inschrijven op dit voordeel tot en met donderdagmiddag 14 november - 12 uur. U
ontvangt op donderdagnamiddag 14 november een bevestigingsmail met daarin alle
praktische details omtrent uw bezoek aan Annie, de musical.

IK SCHRIJF ME IN

We hopen u en uw gezelschap te mogen begroeten op één van onze voorstellingen!

Met vriendelijke groeten,
Rik Duyck,

Zaakvoerder en Bestuurder Musical Rainbows

Je profiel aanpassen - Uitschrijven
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