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VANAF

SILVER VIP MOZART EN DE JONGE VIRTUOZEN

19.02.2017

10

pers.

Over Mozart zijn al boeken vol geschreven en is alles al 100 keer verteld.
Iedereen weet dat het een wonderkind was dat jammer genoeg veel te vroeg
overleed. Het speciale aan dit concert is dat alle facetten van zijn jeugd aan
bod komen.
Dit concert is een ode aan de jeugd, de jeugd uit het het verleden van mozart
en de jeugd van heden.
Geniet samen met uw businesspartners van deze voorstelling en praat nog
gezellig na tijdens een afsluitende receptie.

PROGRAMMA
14u30
- gereserveerde parkeerplaats in ondergrondse parking Kursaal 1
- ontvangst aan de VIP balie door de gastvrouw van het Kursaal
14u45 – 15u00
begeleiding naar het Auditorium voor de voorstelling
15u00 - 15u50
klassiek concert deel 1 vanop onze eersterangsplaatsen
15u50 – 16u10
pauze met drankje in de VIP corner
16u10 – 17u00
klassiek concert deel 2 vanop onze eersterangsplaatsen
17u00 – 18u00
receptie in de VIP corner (1 uur open bar & fingerfood)

€ 75 p.p.
(excl.btw)
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VANAF

THEATERMENU

1

MOZART EN DE JONGE VIRTUOZEN / 16.02.2017

pers.

Over Mozart zijn al boeken vol geschreven en is alles al 100 keer verteld.
Iedereen weet dat het een wonderkind was dat jammer genoeg veel te vroeg
overleed. Het speciale aan dit concert is dat alle facetten van zijn jeugd aan
bod komen.
Dit concert is een ode aan de jeugd, de jeugd uit het het verleden van mozart
en de jeugd van heden.
De perfecte combinatie van dineren met zicht op zee en genieten vanop een
eersterangsplaats van de voorstelling!

PROGRAMMA

12u45 - 13u00
ontvangst in het restaurant Ostend Queen door de gastvrouw
13u00 - 14u45
driegangenlunch in het restaurant Ostend Queen
15u00 - 15u50
klassiek concert deel 1 vanop onze eersterangsplaatsen
15u50 – 16u10
pauze: mogelijkheid om iets te drinken in de Foyer / Erehal
(door middel van omruiling voucher)
16u10 – 17u00
klassiek concert deel 2 vanop onze eersterangsplaatsen

€ 90 p.p.
(excl.btw)
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