Turnkring SJB vzw
Kaartenverkoop turnshow 2019
Beste leden, ouders en sympathisanten

Op 23 februari 2019 gaat onze turnshow door in de sporthal van Hemiksem. Zoals al enkele jaren de gewoonte is,
geven wij ook dit jaar twee shows. De middagshow start omstreeks 15u00 en de deuren gaan open om 14u30.
Voor de avondshow kan u de zaal betreden vanaf 19u00 om vervolgens om 19u30 te starten met de show.
Zoals reeds in de vorige brief gecommuniceerd werd, zal de kaartenverkoop van de turnshow dit jaar anders
verlopen.
De inkomkaarten worden enkel op drie verkoopdagen verkocht:
-

Zaterdag 2 februari van 10u tot 12u in de turnzaal in de Lindelei
Dinsdag 5 februari van 19u tot 21u in het lokaal van de KWB (achteraan op de speelplaats aan de
turnzaal in de Lindelei)
Donderdag 21 februari in de sporthal tijdens de generale repetities

Bovendien werken we ook met genummerde plaatsen die in 3 prijscategoriën onderverdeeld zijn.
Voor de tribune middenblok betaalt u voor de middagshow €12, voor de linker en rechter zijblokken van de
tribune vragen we €10 en voor de plaatsen beneden betaalt u €8.
Voor de tribune middenblok betaalt u voor de avondshow €13, voor de linker en rechter zijblokken van de tribune
vragen we €11 en voor de plaatsen beneden betaalt u €9.

Let erop dat de avondshow de voorbije jaren zeer snel uitverkocht was en dat ook voor de middagshow de kaarten
sneller en sneller de deur uit vliegen. Kom dus zeker op de eerste twee verkoopdagen een inkomkaart kopen als je
zeker wil zijn van een plaats.

Indien u hierover vragen heeft, kan u altijd een mailtje sturen naar turnshow@turnkringsjb.be.
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