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VANAF

SILVER VIP BEETHOVEN SYMFONIE 9

02.04.2017

10

pers.

De 9e symfonie van Beethoven geldt als een hoogtepunt van de klassieke
muziek. Zijn grootste werk voor orkest, koor en 4 vocale solisten kenmerkt
zich door een grote dynamiek. De romantische muziek weerspiegelt het lijden
van de kunstenaar.
Geniet samen met uw businesspartners van deze voorstelling en praat nog
gezellig na tijdens een afsluitende receptie.

PROGRAMMA
16u30
- gereserveerde parkeerplaats in ondergrondse parking Kursaal 1
- ontvangst aan de VIP balie door de gastvrouw van het Kursaal
16u45 – 17u00
begeleiding naar het Auditorium voor de voorstelling
17u00 - 17u50
klassiek concert deel 1 vanop onze eersterangsplaatsen
17u50 – 18u10
pauze met drankje in de VIP corner
18u10 – 19u00
klassiek concert deel 2 vanop onze eersterangsplaatsen
19u00 – 20u00
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

THEATERMENU BEETHOVEN SYMFONIE 9

02.04.2017

1

pers.

De 9e symfonie van Beethoven geldt als een hoogtepunt van de klassieke
muziek. Zijn grootste werk voor orkest, koor en 4 vocale solisten kenmerkt
zich door een grote dynamiek. De romantische muziek weerspiegelt het lijden
van de kunstenaar.
De perfecte combinatie van dineren met zicht op zee en genieten vanop een
eersterangsplaats van de voorstelling!

PROGRAMMA

16u30 - 17u00
ontvangst aan de Box Office van Kursaal Oostende door de gastvrouw
17u00 - 17u50
klassiek concert deel 1 vanop onze eersterangsplaatsen
17u50 – 18u10
pauze: mogelijkheid om iets te drinken in de Foyer / Erehal
(door middel van omruiling voucher)
18u10 – 19u00
klassiek concert deel 2 vanop onze eersterangsplaatsen
19u00 - 21u00
driegangendiner in het restaurant Ostend Queen

€ 90 p.p.
(excl.btw)

KURSAAL CONTACT

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

