PRIMA DONNA EVENTS & MUSIC HALL
K O M

A L S

G R O E P

ZON 15 DECEMBER 2019 – 14U00 & 17U00 STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN
DON 26 DECEMBER 2019 – 14U00 & 17U00 CAPITOLE GENT
VRI 27 DECEMBER 2019 – 11U00 & 14U00
CAPITOLE GENT

Het eeuwenoude sprookje over de beeldschone prinses Sneeuwwitje en de zeven
dwergen toveren we om tot een magisch dansspektakel. Klassiek ballet, theater,
een BV als verteller, dansende diertjes en humor vormen samen een onvergetelijke
ervaring voor het ganse gezin!

In een mix van theater en ballet neemt de verteller, die we later onthullen, jullie mee
doorheen dit magische sprookje. Kom en beleef een betoverende namiddag met
Sneeuwwitje en de zeven dwergen!
MET LIVE SYMFONISCH ORKEST • DOELGROEP: VOOR KINDEREN VANAF 3 JAAR • DUUR: ONGEVEER ÉÉN UUR
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GROEPSVOORDELEN
•

U zit mooi samen als groep

•

•

Mogelijkheid tot het plaatsen van een optie.
U hoeft nadien enkel de definitieve
tickets te betalen

U ontvangt gepersonaliseerd
promotiemateriaal
in de vorm van flyers en/of posters

•

U hoeft geen verzendingskosten te betalen

GROEPSPRIJZEN
Normale prijs

-10% vanaf 11p

-15% vanaf 20p

-20% vanaf 50p

-25% vanaf 200p

Golden seats

39,00 EUR

35,10 EUR

33,15 EUR

31,20 EUR

29,25 EUR

Categorie 1

31,00 EUR

27,90 EUR

26,35 EUR

24,80 EUR

23,25 EUR

Categorie 2

24,00 EUR

21,60 EUR

20,40 EUR

19,20 EUR

18,00 EUR

Categorie 3

19,00 EUR

17,10 EUR

16,15 EUR

15,20 EUR

14,25 EUR

VIP

Categorie

Wenst u uw klanten, collega’s of vrienden extra in de watten te leggen?
Vanaf 20 personen bieden wij VIP arrangementen aan op maat! Geïnteresseerd?
Neem voor meer informatie totaal vrijblijvend contact met ons op.

INFO & RESERVATIE

Voor meer info of als u een optie of reservatie wenst te plaatsen mag u ons steeds contacteren
per mail via sales@musichall.be of telefonisch op het nummer 03 229 18 28.

