Beste collega’s,
Met de Samenwerkende Personeelsverenigingen van Antwerpen hebben we een optie genomen op tickets cat. 1 voor de
Grote Sinterklaasshow.

De Grote Sinterklaasshow 2016 Sportpaleis Antwerpen
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zetten het Sportpaleis weer helemaal op stelten met de enige echte Grote
Sinterklaasshow!
Het belooft één groot feest te worden met natuurlijk Sinterklaas, heel wat Zwarte Pieten en al hun en jouw
Studio100-vrienden: K3, Ghost Rockers, Prinsessia en Rox zijn erbij! Ook Mega Mindy, Bumba, Samson &
Gert,
Piet Piraat en zijn kornuiten, de Ploppertjes én Maya komen langs.
En voor de eerste keer kan je ook genieten van Flin & Flo en Lolly Lolbroek!

Wanneer: Zaterdag, 3 december 2016 om 10h00
Waar: Sportpaleis Antwerpen
Tickets: 28,64 euro/ticket
Schootplaatsen : 18,99 euro/ticket voor kinderen tot max. 2 jaar
Afsluiting inschrijvingen: ca. einde oktober 2016 en zolang er tickets beschikbaar zijn
Kaarten bestellen via e-mail met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer.
Storten doe je op mijn rekening BE25 0835 8395 7682
Indien ik de kaarten moet opsturen stort je € 0.80 extra voor de portkosten.
Bestellen en betalen doe je voor einde oktober. De kaarten ontvang je eind november.
Beste collega’s,

We hebben eveneens een optie genomen voor de nieuwe K3 Show op zondag 9 april 2017 om 11 uur in Lotto Arena
Antwerpen.

K3 Show 2017 Lotto Arena Antwerpen
Na het ongeziene succes van hun eerste tour staan Hanne, Marthe en Klaasje te popelen om opnieuw op tournee te
gaan door Vlaanderen en Nederland!
Ze kijken ernaar uit om samen met alle meisjes en jongens in de zaal hun allermooiste liedjes en hun allergrootste hits te
zingen. Uiteraard is het K3-ballet ook van de partij.
Kom je mee zingen en dansen?

Wanneer: Zondag, 9 april 2017 om 11h00
Waar: Lotto Arena Antwerpen
Tickets: 31,45 euro/ticket
Afsluiting inschrijvingen: December 2016 en zolang er tickets beschikbaar zijn
Kaarten bestellen via e-mail met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer.
Storten doe je op mijn rekening BE25 0835 8395 7682
Indien ik de kaarten moet opsturen stort je € 0.80 extra voor de portkosten.
Bestellen en betalen doe je voor december.
De kaarten ontvang je eind maart 2017.

Groetjes,

Francois Stroobants
francois.stroobants@gmail.com
(Gebruik dit mailadres voor verdere vragen of bestellingen)

