VIP-ARRANGEMENTEN

VIP-arrangementen:
De feelgood musical Vergeet Barbara is
het uitgelezen moment om
businesscontacten, collega’s of groepen
uit te nodigen. Net als bij voorgaande
producties bestaat er ook bij
Vergeet Barbara de mogelijkheid om uw
gasten een VIP-arrangement aan te
bieden. Voor reserveringen en vragen
kunt u ons contacteren via:
vip@vergeetbarbara.be

Concept:
Vergeet Barbara is dé feelgood musical
van 2020! Met in de hoofdrollen
Gert Verhulst, James Cooke,
Jonas van Geel en Jelle Cleymans.
Vanaf 29 november exclusief te zien in het
Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. De
indrukwekkende hoofdcast wordt op het
podium geflankeerd door een 5-tal
bijrollen, en 20-koppig ensemble en een
spetterend live orkest.

> ENKEL OP DONDERDAG- & VRIJDAGAVOND

Het Leven Is Mooi
Arrangement

Barbara de Luxe
Arrangement

> 1 ticket van categorie 1
> 1 gepersonaliseerde uitnodiging
> 1 VIP-parking per 2 personen
> VIP-onthaal door hostessen
> Vestiaire
> Ontvangst en begeleiding door onze
hostessen naar een gereserveerde
VIP-ruimte
> VIP-receptie gedurende 1,5 uur
met koude en warme hapjes vóór de
voorstelling
> 1 uur open bar na de voorstelling

> 1 ticket van categorie 1
> 1 gepersonaliseerde uitnodiging
> 1 VIP-parking per 2 personen
> VIP-onthaal door hostessen
> Vestiaire
> Ontvangst en begeleiding door onze
hostessen naar een gereserveerde
VIP-ruimte
> Welkomstaperitief
> Walking dinner gedurende 2 uren
vóór de voorstelling
> 1 uur open bar na de voorstelling

Prijs: € 125*

Ticketprijzen:
(zie zaalplan op de achterkant)

Luxeplaats**
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3

**Dit zijn de beste plaatsen in de zaal.
Bovendien wordt u getrakteerd op een
drankje en krijgt u per 2 tickets een
programmaboek.
Ticketprijzen zijn inclusief 6% btw.

Prijs: € 175*

*Prijzen VIP-arrangementen zijn exclusief btw. Bovenstaande arrangementen zijn te reserveren vanaf 20 personen.
Upgrade van het vip-arrangement met een Luxeplaats** is mogelijk mits een toeslag van € 15 per persoon.
De meegedeelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

www.vergeetbarbara.be

€ 74
€ 59
€ 49
€ 39

Luxeplaats
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3

