De shows Click waren razendsnel uitverkocht. Omdat we nog
best veel vraag krijgen naar beschikbare kaarten voor de
shows en wij graag willen meedenken naar een passende
oplossing, hebben wij enorm ons best gedaan om hier gehoor
aan te geven. Na lang overleg en aandringen zijn wij met
Theater de Kom overeengekomen dat we 2 extra shows
mogen opvoeren in het showweekend. Na inventarisatie
bleek dat de meeste vraag was naar kaarten voor de B-Show en de D-Show. Daarom hebben wij
besloten om de B-Show en D-Show 2 x op te voeren. Dit betekent een verschuiving in aanvangstijd van
sommige shows zodat logistiek en organisatorisch alles goed in elkaar past. We hopen dat dit voor
niemand problemen oplevert. De nieuwe tijden zijn als volgt:
Vrijdag 3 april

Extra D-1 Show: 19.30-22.00u (i.p.v. technische generale repetitie 18.30-21.30u). De kaartverkoop
start op donderdag 5 maart a.s. vanaf 13.00u via Theater De Kom Nieuwegein, zonder kaartlimiet. Dit
is de try-out show, daarom zijn de kaarten goedkoper dan de andere shows; namelijk € 14,50 per
kaartje inclusief pauzedrankje.
Zaterdag 4 april
A-Show: 09.45-12.15u (i.p.v. 13.30-16.00u!) Show is uitverkocht! Uiteraard gelden de reeds gekochte
kaarten met daarop de oude tijd voor de nieuwe aanvangstijd om 09.45u.
Extra B-1 Show: 14.15-16.45u De kaartverkoop start op donderdag 5 maart a.s. vanaf 13.00u via
Theater De Kom Nieuwegein, zonder kaartlimiet; kosten € 17,50 per kaartje inclusief pauzedrankje.

B-2 Show: 19.30-22.00u (geen wijzigingen) Show is uitverkocht!
Zondag 5 april
C-Show: 11.00-13.30u (geen wijzigingen) Show is uitverkocht!
D-2 Show: 15.45-18.15u (geen wijzigingen) Show is uitverkocht!
LET OP! Had je aan ons doorgegeven dat je geen kaarten meer kon bestellen voor de B-Show of de
D-Show, dan mag je zelf via het theater kaarten kopen voor de extra B-1 Show en/of de extra D-1
Show. De kaartverkoop gaat niet via Stardance, maar via het theater en start op donderdag 5 maart
vanaf 13.00u.

De A-Show en de C-Show zijn uitverkocht. We willen het tekort aan kaartjes voor deze uitverkochte
shows natuurlijk wèl oplossen. Daarom willen we vragen aan diegenen die (per abuis) meer dan
4 kaarten voor de A-Show of de C-Show hebben gekocht, bereid zijn om de extra kaarten door te
verkopen aan mensen die nog geen kaartjes hebben voor de A-Show of de C-Show. Doe je naast de
A-Show ook mee aan de B-Show of doe je naast de C-Show ook mee aan de D-Show en ben je bereid
om je reeds gekochte kaarten voor de A-Show of de C-Show om te ruilen voor kaarten van de extra B-1
Show en/of de extra D-1 Show, laat ons dit weten!
Graag horen wij vóór a.s. donderdag hoeveel kaarten je voor de A-Show of C-Show wilt doorverkopen.
Dit kun je mailen naar administratie@stardance.nl, o.v.v. van naam, telefoonnummer, mailadres. Aan
het einde van de week hopen wij mensen met elkaar in contact te kunnen brengen.

We hopen met het bieden van deze oplossingen iedereen de mogelijkheid te kunnen geven om naar de
shows CLICK te komen kijken.
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