KAARTVERKOOP
De kaartverkoop voor onze leerlingenshow CLICK start op maandag
10 februari a.s. vanaf 13.00u via de website van Theater de Kom!
Tip! Kijk eerst even rustig naar de spelregels voordat u de kaarten gaat
bestellen. De verkoop gaat niet via Stardance maar via Theater de Kom in
Nieuwegein. Een kaartje kost € 17,50 per stuk inclusief pauzedrankje.
‘Click’ hier om te bestellen!
Er geldt in eerste instantie een limiet van 4 kaarten per show zodat iedereen publiek mee kan
nemen. LET OP! Er kunnen kaarten gekocht worden tot maandag 23 maart a.s. De vrije verkoop van
de overgebleven kaarten start op maandag 23 maart vanaf 13.00u via Theater de Kom. OP=OP!
Verkeerd bestelde kaarten worden niet retour genomen door het theater, kijk dus goed bij de
poule indelingen zodat u kaarten voor de juiste show besteld. Mocht het toch onverhoopt mis zijn
gegaan; bestel kaarten voor de juiste show en probeer de verkeerd bestelde kaarten dan zelf door te
verkopen. Check, dubbel check dus als u gaat bestellen.

OPROEP HULPOUDERS
Wij zijn nog hard op zoek naar mensen die willen helpen met het maken van attributen, decorstukken
en kostuums èn mensen die willen helpen bij de generale repetities en de shows.
Bent u handig en houdt u van knutselen, timmeren en/of kunt u goed overweg met naald en draad of
de naaimachine? Dan zijn wij op zoek naar u!
Mocht u ons willen helpen, wilt u dan dit aanmeldformulier invullen en versturen? Uw hulp wordt
enorm gewaardeerd!

UP TO DATE BLIJVEN
Meer informatie over de shows, zoals de kledingwensen en
pasweken volgt z.s.m. Houd de komende shownieuwsbrieven in de
gaten om up-to-date te blijven. Bij vragen kunt u natuurlijk ook altijd
even de baliemedewerkers raadplegen en/of bellen of mailen. Last
but not least: de tijd vliegt... vandaar ons vriendelijke doch dringende
verzoek om bij alle lessen aanwezig te zijn zodat we er met z’n allen
een leuke en spetterende show van kunnen maken!
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