Vrouwen van Nu Varik/Heesselt.
Commissie Kunst en Cultuur.
Tunny van Aalst, tunnyvanaalst@hetnet.nl.
Blankenburgsestraat 3F , 4061 AR Ophemert.
Tel. 0344 652336.

Beste leden,
Hier volgt het programma 2018 – 2019 van de voorstellingen van de Agnietenhof in Tiel.
Wilt u een of meer voorstellingen bezoeken kruis dan de gewenste voorstelling(en) aan en mail of bel
mij, of stop het briefje bij mij in de brievenbus voor of op maandag 21 mei 2018. Dinsdag ga ik
bestellen. Ben je te laat (later dan maandag 21 mei), om welke reden dan ook, neem dan even
contact met mij op.

Agnietenhof programma 2018 – 2019:
0 4 oktober 2018. Seniorendag. Aanvang 16.00 uur.

à € 19,00.

0 30 oktober 2018. Sara Kroos. Zonder verdoving. Cabaret . Aanvang 20.00 uur. à € 24,00.
0 7 november 2018. Driving Miss Daisy. Toneel met Anne Wil Blankers. à €27,50.
0 28 december 2018. The African Mamas. Show/muziek, o.a. Kerstliederen. à € 31,00.
0 17 januari 2019. Claudia de Breij. Nu. Cabaret. à € 26,00.
0 8 februari 2019. Tineke Schouten. Highlights. Cabaret. à € 35,00.
0 15 maart 2019. Kom hier dat ik u kus. Toneel. Naar de roman van Griet op de Beeck. à € 27,50.
0 11 mei 2019. Op hoop van zegen. Musical. Naar het toneelstuk van Herman Heijermans. À € 36,00

Jullie zien een uitgebreide keuze deze keer! Dat komt omdat er misschien al voorstellingen
uitverkocht zijn als ik ga bestellen. De voorverkoop van de Vrienden van de Agnietenhof is gisteren al
begonnen. Wanneer er een voorstelling is uitverkocht kunnen we misschien op een andere dag
boeken of volgend jaar. Sommige voorstellingen komen twee keer naar de Agnietenhof. B.V. Tineke
Schouten komt volgend jaar nog een keer met dezelfde voorstelling.
Zit er iets leuks voor je bij? Geef het dan zo snel mogelijk door aan Tunny van Aalst.
Wanneer de kaarten in ons bezit zijn krijgt u van mij een rekening waarop staat wat u moet betalen.
Alvast veel voorpret bij het bestellen!
Comm. K. en C. Ina , Bets en Tunny.

