Ontdek cabaret & comedy met het PostPartout
Selecteer 3 voorstellingen voor slechts € 30,- p.p.
De kosten zijn inclusief een pauzedrankje, exclusief administratiekosten per ticket à € 1,25. Er zijn een
maximaal aantal kaarten per voorstelling beschikbaar, dus wees er snel bij!
Houd er rekening mee dat het aanbod in beweging blijft, voorstellingen kunnen worden toegevoegd of
hebben het maximum aan PostPartouts bereikt.

december 2018
zaterdag 1 december
woensdag 12 december
zaterdag 15 december
zaterdag 22 december

René van Meurs PostPartout kaarten uitverkocht
Lonneke Dort & Maarten van den Berg
Renate Reijnders
Comedy Parade

januari 2019
vrijdag 18 januari
zaterdag 19 januari
woensdag 23 januari
vrijdag 25 januari
vrijdag 25 januari
zaterdag 26 januari
donderdag 31 januari

Robert Jan Stips
Alex Ploeg PostPartout kaarten uitverkocht
Yora Rienstra
Kiki Schippers
Herman in een bakje Geitenkwark
Jeroen van Merwijk
Kees van Amstel

februari 2019
vrijdag 8 februari
zaterdag 9 februari
vrijdag 15 februari
zaterdag 23 februari

Jan Beuving PostPartout kaarten uitverkocht
Masters of Comedy
Daniëlle Schel
Oeloek

maart 2019
woensdag 6 maart
vrijdag 8 maart
woensdag 20 maart
zaterdag 23 maart

Thijs Kemperink
Speelman & Speelman PostPartout kaarten uitverkocht
Fuad Hassen
Comedy Parade

april 2019
vrijdag 12 april
zaterdag 13 april
vrijdag 19 april

Tom Lash
Pieter Jouke
Rob Scheepers

mei 2018
vrijdag 17 mei
zaterdag 18 mei



Rob & Emiel
Op Sterk Water

Voorwaarden:
-

Het PostPartout is alleen geldig voor seizoen 2018-2019.
De 3 voorstellingen dienen gelijktijdig te worden gereserveerd.
Restitutie van de aanschafprijs van het PostPartout of een deel daarvan wordt niet verleend.
Bij wijziging van de voorstellingen brengen wij € 3,00 in rekening. Wijzigen kan tot 2 dagen
voor aanvang voorstelling.
Indien een voorstelling onverhoopt niet doorgaat, kunt u vanzelfsprekend kosteloos een
andere PostPartout voorstelling selecteren.

Digitaal vindt u dit formulier en de voorwaarden op http://www.posttheater.nl/kortingen-en-acties/.

Hoe te bestellen?
Stuur uw selectie, aantallen en volledige adresgegevens naar administratie@posttheater.nl en wij
verwerken uw aanvraag.
Er zijn een (soms beperkt) maximaal aantal kaarten beschikbaar, het aantal varieert van 10 tot 30
kaarten per voorstelling. Wij verwerken de aanvragen op basis van binnenkomst. Wees er dus snel bij!

