kursaal
oostende
/ business

VANAF

SILVER VIP HERMAN VAN VEEN

01.04.2017

10

pers.

Herman van Veen speelt viool, zingt, schrijft, componeert, schildert en is de
geestelijke vader van de wereldberoemde weeseend Alfred Jodocus Kwak.
Van zijn hand verschenen tot op heden 183 cd’s, 26 dvd’s en een tachtigtal
boeken.
Schijnbaar moeiteloos zingt hij zijn repertoire in vijf talen. In 1966 beklom
hij voor het eerst het podium en sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de
wereld rond.
Geniet samen met uw businesspartners van deze musical en praat nog
gezellig na tijdens een afsluitende receptie.

PROGRAMMA
19u30
- gereserveerde parkeerplaats in ondergrondse parking Kursaal 1
- ontvangst aan de VIP balie door de gastvrouw van het Kursaal
19u45 – 20u00
begeleiding naar het Auditorium voor de voorstelling
20u00 - 20u50
Herman van Veen deel 1 vanop onze eersterangsplaatsen
20u50 – 21u10
pauze met drankje in de VIP corner
21u10 – 22u00
Herman van Veen deel 2 vanop onze eersterangsplaatsen
22u00 – 23u00
receptie in de VIP corner (1 uur open bar & fingerfood)

€ 75 p.p.
(excl.btw)

		
KURSAAL CONTACT

vip@kursaaloostende.be / +32 59 34 00 85 / Kursaal-Westhelling 12 - 8400 Oostende / www.kursaaloostende.be / #kursaaloostende
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VANAF

GOLDEN VIP HERMAN VAN VEEN

01.04.2017

10

pers.

Herman van Veen speelt viool, zingt, schrijft, componeert, schildert en is de
geestelijke vader van de wereldberoemde weeseend Alfred Jodocus Kwak.
Van zijn hand verschenen tot op heden 183 cd’s, 26 dvd’s en een tachtigtal
boeken.
Schijnbaar moeiteloos zingt hij zijn repertoire in vijf talen. In 1966 beklom
hij voor het eerst het podium en sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de
wereld rond.
Trakteer uw businesspartners eerst op een walking dinner, geniet daarna
samen van de show en praat nog gezellig na tijdens een afsluitende receptie.

PROGRAMMA
17u45
- gereserveerde parkeerplaats in ondergrondse parking Kursaal 1
- ontvangst aan de VIP balie door de gastvrouw van het Kursaal
18u00 - 19u45
walking dinner in de aparte VIP corner
19u45 – 20u00
begeleiding naar het Auditorium voor de voorstelling
20u00 - 20u50
Herman van Veen deel 1 vanop onze eersterangsplaatsen
20u50 – 21u10
pauze met drankje in de VIP corner
21u10 – 22u00
Herman van Veen deel 2 vanop onze eersterangsplaatsen
22u00 – 23u00
receptie in de VIP corner (1 uur open bar & fingerfood)

€ 130 p.p.
(excl.btw)

KURSAAL CONTACT
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VANAF

THEATERMENU

HERMAN VAN VEEN

01.04.2017

1

pers.

Herman van Veen speelt viool, zingt, schrijft, componeert, schildert en is de
geestelijke vader van de wereldberoemde weeseend Alfred Jodocus Kwak.
Van zijn hand verschenen tot op heden 183 cd’s, 26 dvd’s en een tachtigtal
boeken.
Schijnbaar moeiteloos zingt hij zijn repertoire in vijf talen.
In 1966 beklom hij voor het eerst het podium en sindsdien reist hij met zijn
voorstellingen de wereld rond.
Samen eerst dineren met zicht op zee en daarna genieten van de musical,
kortom: een fantastische avond!

PROGRAMMA

17u45
ontvangst in het restaurant Ostend Queen door de gastvrouw
18u00 - 19u45
zittend diner in het restaurant Ostend Queen:

Ontvangst met glaasje cava
*
Gemarineerde zalm, crème van avocado en krokante groente
*
Pladijs, cannelloni gevuld met spinazie & ricotta en tomaat-basilicumdressing
*
Dame Blanche
*
inclusief aangepaste kwaliteitswijnen, waters, koffie en thee

19u45 – 20u00
begeleiding naar het Auditorium voor de voorstelling
20u00 - 20u50
Herman van Veen deel 1 vanop onze eersterangsplaatsen
20u50 – 21u10
pauze met drankje in de VIP corner
21u10 – 22u00
Herman van Veen deel 2 vanop onze eersterangsplaatsen

€ 95 p.p.
(excl.btw)

KURSAAL CONTACT

vip@kursaaloostende.be / +32 59 34 00 85 / Kursaal-Westhelling 12 - 8400 Oostende / www.kursaaloostende.be / #kursaaloostende

