Wijkgemeente ‘De Bron’ presenteert de musical

MOZES

Protestantse
Wijkgemeente

kaartverkoop van start
Beste gemeenteleden,
Wij zien uit naar het moment dat het doek opgaat: drie keer hopen wij de Musical Mozes te
gaan vertolken. Een groep van ca. 60 gemeenteleden zijn vanaf januari hiermee intensief bezig geweest en staan te popelen om u en jullie
deelgenoot te maken van deze indrukwekkende
musical. Wij verwachten u/je natuurlijk allemaal te zien om dit samen met ons te beleven
in één van de voorstellingen in de Sionskerk op:
• vrijdagavond
1 november 19.30 uur
• zaterdagmiddag 2 november 15.00 uur
• zaterdagavond 2 november 19.30 uur
De distributie van de kaarten wordt verzorgd
door onze scriba Johan Boogaard. De kaarten
kosten € 10,- voor volwassenen. Kinderen t/m
12 jaar € 5,- In de pauze is er een gratis consumptie. Er zijn verschillende manieren om uw
kaarten te bestellen:

• Bij één van de deelnemers van de musical.
• Vanaf vandaag liggen er ook intekenlijsten op
de leestafel achterin de kerk en in de hal van
de wijkzaal.
• Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf donderdag 19
september tegen contante betaling in de hal
van de wijkzaal tussen 19.00 en 19.30 uur bij
Johan. Daarna ook iedere donderdagavond. >>

wijkgemeentedebron.nl/musical

• U kunt uw kaarten ook via scribadebron@
ziggo.nl bestellen, u betaalt dan het verschuldigde bedrag via het bankrekeningnummer
NL58 INGB 0000 1422 45 van de wijkkas t.n.v.
penningmeester Wijkgemeente De Bron, Zeist.
Na ontvangst van het bedrag ontvangt u de
kaarten thuis.
• Vermeldt u daarbij het aantal kaarten en voor
welke van de drie voorstellingen u kiest.
Er zijn per voorstelling 300 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!
ADVERTEERDERS GEVRAAGD
Er komt in een oplage van 1.100 stuks een programmaboekje waarin ook ruimte is voor advertenties. Wilt u hier meer over weten, neemt
u dan contact op met één van de deelnemers
of met Gerard Bos. Er is een voorbeeld voor u
beschikbaar waarin de mogelijkheden zijn aangegeven. U kunt mailen naar gerardeninabos@
casema.nl of bel (030) 696 25 19. Wanneer u

op een andere wijze zou willen sponsoren dan
horen wij graag wat uw ideeën daarover zijn.
Met een hartelijke groet van
het Productieteam Musical Mozes:
Ineke Barendregt, Gerard Bos,
Ina van Doorn, Ina Hildebrand,
ds. Jan Minnema, Antoinette van Nierop,
Joost Pruijt en Warno Ruting

MOZES
door gemeenteleden & live-orkest
met voorstellingen op
vr. 1 en zat. 2 november 2019
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