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VANAF

SILVER VIP FOOTLOOSE

26.07-06.08.2017

10

pers.

Deze musical gaat over de tiener Ren die na de dood van zijn moeder van
Chicago naar Bomont verhuist. Ren is bezeten door muziek en dansen, maar
dat is in Bomont verboden. Dominee Moore is er tegen omdat zijn zoon na een
nachtje fuiven is omgekomen in een ongeval. Ren blijft volhouden en kan de
dominee overtuigen een dansavond te organiseren.
Geniet samen met uw businesspartners van deze musical en praat nog
gezellig na tijdens een afsluitende receptie.

PROGRAMMA
19u30
- gereserveerde parkeerplaats in ondergrondse parking Kursaal 1
- ontvangst aan de VIP balie door de gastvrouw van het Kursaal
19u45 – 20u00
begeleiding naar het Auditorium voor de voorstelling
20u00 - 20u50
Footloose deel 1 vanop onze Golden Seats
20u50 – 21u10
pauze met drankje in de VIP corner
21u10 – 22u00
Footloose deel 2 vanop onze Golden Seats
22u00 – 23u00
receptie in de VIP corner (1 uur open bar & fingerfood)

€ 109 p.p.
(excl.btw)

Formules voor middagvoorstellingen op aanvraag.

		
KURSAAL CONTACT

vip@kursaaloostende.be / +32 59 34 00 85 / Kursaal-Westhelling 12 - 8400 Oostende / www.kursaaloostende.be / #kursaaloostende

kursaal
oostende
/ business

VANAF

GOLDEN VIP FOOTLOOSE

26.07-06.08.2017

10

pers.

Deze musical gaat over de tiener Ren die na de dood van zijn moeder van
Chicago naar Bomont verhuist. Ren is bezeten door muziek en dansen, maar
dat is in Bomont verboden. Dominee Moore is er tegen omdat zijn zoon na een
nachtje fuiven is omgekomen in een ongeval. Ren blijft volhouden en kan de
dominee overtuigen een dansavond te organiseren.
Trakteer uw businesspartners eerst op een walking dinner, geniet daarna
samen van de show en praat nog gezellig na tijdens een afsluitende receptie.

PROGRAMMA
17u45
- gereserveerde parkeerplaats in ondergrondse parking Kursaal 1
- ontvangst aan de VIP balie door de gastvrouw van het Kursaal
18u00 - 19u45
walking dinner in de aparte VIP corner
19u45 – 20u00
begeleiding naar het Auditorium voor de voorstelling
20u00 - 20u50
Footloose deel 1 vanop onze Golden Seats
20u50 – 21u10
pauze met drankje in de VIP corner
21u10 – 22u00
Footloose deel 2 vanop onze Golden Seats
22u00 – 23u00
receptie in de VIP corner (1 uur open bar & fingerfood)

€ 159 p.p.
(excl.btw)

Formules voor middagvoorstellingen op aanvraag.

KURSAAL CONTACT

vip@kursaaloostende.be / +32 59 34 00 85 / Kursaal-Westhelling 12 - 8400 Oostende / www.kursaaloostende.be / #kursaaloostende

kursaal
oostende
/ business

VANAF

THEATERMENU FOOTLOOSE

26.07-06.08.2017

1

pers.

Deze musical gaat over de tiener Ren die na de dood van zijn moeder van
Chicago naar Bomont verhuist. Ren is bezeten door muziek en dansen, maar
dat is in Bomont verboden. Dominee Moore is er tegen omdat zijn zoon na een
nachtje fuiven is omgekomen in een ongeval. Ren blijft volhouden en kan de
dominee overtuigen een dansavond te organiseren.
Samen eerst dineren met zicht op zee en daarna genieten van de musical,
kortom: een fantastische avond!

PROGRAMMA

17u45
ontvangst in het restaurant Ostend Queen door de gastvrouw
18u00 - 19u45
zittend diner in het restaurant Ostend Queen
19u45 – 20u00
begeleiding naar het Auditorium voor de voorstelling
20u00 - 20u50
Footloose deel 1 vanop onze Golden Seats
20u50 – 21u10
pauze met drankje in de VIP corner
21u10 – 22u00
Footloose deel 2 vanop onze Golden Seats

€ 119 p.p.
(excl.btw)

Formules voor middagvoorstellingen op aanvraag.

KURSAAL CONTACT

vip@kursaaloostende.be / +32 59 34 00 85 / Kursaal-Westhelling 12 - 8400 Oostende / www.kursaaloostende.be / #kursaaloostende

