Heerlijcke Theaterpas De Heerlijckheid 2018/2019
Geen genoeg kunnen krijgen van theater?
Koop voor minimaal 5 voorstellingen kaarten
en bezoek de rest van het seizoen 2018/2019 gratis! *
* zie achterzijde voor voorwaarden

za 6 okt 20.00 u - 15,Ernest Beuving en band
So Long Cohen

zo 7 okt 16.00 u - 12,50
Bachconcert olv Yt Nicolai
Bach | Telemann Klassiek concert

vr 19 okt 20.00 u - 12,50
Peter Buwalda
Theo Hakkert in gesprek met

vr 26 okt 20.00 u - 15,Fernando Otero
& Victor Villena

Muziektheater

Projectkoor Werkplaats | Johanneskerk

Literair in de Pol

Buenos Aires now | Wereldmuziek

vr 9 nov 20.00 u - 12,50
Thijs van de Meeberg
Kom nou maar gewoon

zo 2 dec 16.00 u - 12,50
Bachconcert olv Yt Nicolai
Bach | Vivaldi Klassiek concert

vr 7 dec 20.00 u - 7,50
Het Wilde Oosten
Talentenconcours

za 15 dec 20.00 u - 15,Rockacademie
Forever 27

Cabaret

Projectkoor Werkplaats | Johanneskerk

ism Nieuwe Oost

Muzikaal eerbetoon

do 17 jan 20.00 u - 15,Leo Blokhuis
Popprofessor

za 19 jan 20.00 u - 12,50
Marjolein van Kooten
Ik zie de bui al hangen

vr 25 jan 20.00 u - 10,Helmert Woudenberg
Carmiggelt

za 26 jan 20.00 u - 10,Deepse Avond
Bands uit Diepenheim

Lezing

Cabaret

Theatermonoloog

Met o.a. Ondiep en Storm | Popconcert

zo 3 feb 16.00 u - 12,50
Bachconcert olv Yt Nicolai
Bach, Zelenka en Kuhnau

za 23 feb 20.00 u - 15,Duda Paiva Company
The Fairy Queen

za 9 mrt 20.00 u - 12,50
Man II Co
Hotel Rock Bottom

Klassiek concert Projectkoor | Johanneskerk

za 9 feb 20.00 u - 12,50
Science Battle Wetenschapswedstrijd
Vier promovendi vertellen
over hun onderzoek

Fysiek visueel bewegingstheater

Een absurde dansvoorstelling...

vr 29 mrt 20.00 u - 12,50
Vuur en Vlam Producties
Onvoorwaardelijk

do 25 apr 20.00 u - 12,50
Jan Siebelink
Theo Hakkert in gesprek met

zo 2 jun 16.00 u - 12,50
Bachconcert olv Yt Nicolai
J.S. Bach, J.L. Bach en Vivaldi

Dans en verteltheater over Alzheimer

Literair in de Pol

Klassiek concert Projectkoor | Johanneskerk

C

cultuur

centrum Herberg de Pol

deHeerlijckheid
Stedeke van kunst, cultuur en natuur

Heerlijcke Theaterpas De Heerlijckheid 2018/2019
Hoe het werkt
Bij de aankoop van kaarten voor minimaal vijf voorstellingen ontvangt u een Heerlijcke Theaterpas. Alle voorstellingen op de voorzijde komen in de aanmerking voor deze
theaterpas. Bekijk voor meer informatie over de voorstellingen: www.diepenheim.nl.
U bestelt uw kaarten vóór maandag 3 oktober 2018 via
1 Diepenheim.nl
2 Dit bestelformulier. Lever het formulier in bij de
brievenbus van Herberg de Pol of de gastvrouw/-heer.

De Heerlijcke Theaterpas is persoonsgebonden en is geldig bij alle niet uitverkochte voorstellingen op de voorkant van deze flyer en en een selectie van de toegevoegde
voorstellingen gedurende het seizoen. In samenwerking
met Werkplaats Diepenheim worden try-outs toegevoegd
en ook Literair in de Pol wordt actueel geprogrammeerd.
Wanneer er een nieuwe voorstelling geprogrammeerd is,
ontvangt u van ons bericht.
• De edities van Politiek in de Pol zijn uitgesloten van het
gebruik van de theaterpas.
• De Spannende Stampotten zijn uitgesloten.
• Vanaf een half uur voor aanvang van de voorstelling is
de kassa geopend. U haalt hier op vertoon van uw persoonlijke theaterpas uw toegangsbewijs op.
Reserveren is niet mogelijk.

• TIP: op de plattegrond in het bestelproces op de
websites ziet u of er nog kaarten en dus plaatsen
beschikbaar zijn.

• Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Bestelformulier

Voorletters en achternaam
Adres
Postcode en woonplaats

* Ik geef toestemming om de
nieuwsbrieven van de Heerlijckheid
Diepenheim te ontvangen

Telefoonnummer

Datum voorstelling

Titel voorstelling

Emailadres *

Aantal kaarten

Heeft u voorkeur voor zitplaatsen of wilt u gebruik maken van rolstoelplaatsen? Geef dat dan hier aan.
Wij kunnen geen zekerheid bieden dat de gewenste plaatsen nog beschikbaar zijn.

Door dit formulier in te leveren ga ik akkoord met de volgende betalingswijze: bij bevestiging van ontvangst van het formulier per mail
door De Heerlijckheid Diepenheim ontvang ik de betalingsgegevens. Ik maak het totaalbedrag over op de rekening en ontvang vervolgens de e-tickets per mail.
Datum:
Handtekening:
www.diepenheim.nl

