05 januari: ‘Nieuwjaarsconcert’ met de PV in Ziggo Dome

PV Wibaut
Amsterdam

Wil je het jaar 2019 goed beginnen, kom dan naar de
Nieuwjaarsconcert van de PV. De PV initieert namelijk een muzikaal
Nieuwjaarsconcert voor haar leden. De gezellige PV nieuwjaarsdag
is op zaterdag 05 januari 2019 in Ziggo Dome te Amsterdam. Op
het programma staat het muzikale familiefeest met het optreden
van André Rieu centraal. De opzet is, zo aan het begin van het
nieuwe jaar een genoeglijk avondje uit voor de PV-leden met
partner te organiseren.
Nieuwsgierig geworden en spreekt deze opzet je aan, geef je dan snel op.
Inschrijven kan via de PV Wibaut tot uiterlijk 14 december 2018.
Concertarrangement
De PV biedt aan haar leden en de leden van de samenwerkende PV’s een
‘Nieuwjaarsconcert’ met André Rieu geëngageerd met de mooiste muzikale
nummers ter wereld op zaterdag 05 januari 2019. Momenteel is het volgende bekend:
De PV heeft in Ziggo Dome Amsterdam tweederangs zitplaatsen gereserveerd voor haar leden.
Je bent vanaf 19.30 uur welkom bij de ontvangstbalie van Ziggo Dome te Amsterdam.
Na afloop is het nog mogelijk op eigen rekening drankjes in elke foyer te bestellen.
Programma
André Rieu is terug in Amsterdam en geeft een spetterend Nieuwjaarsconcert!
André Rieu is verheugd zijn eerste concertdata van 2019 te kunnen aankondigen. Op 5 januari 2019 luidt de
Maastrichtse violist een nieuw muzikaal jaar in op de bühne van de Ziggo Dome in Amsterdam en op 6 januari
geeft hij zijn Nieuwjaarsconcert in het Antwerpse Sportpaleis. De traditionele, feestelijke Nieuwjaarsconcerten
zijn het begin van André Rieu’s nieuwe wereldtournee.
André Rieu: “Na een jaar over de hele wereld te hebben getoerd is het altijd fijn om het nieuwe jaar weer dicht bij huis te starten. Onze vrienden,
familie en veel van onze geweldige fans zijn dan altijd aanwezig. Ik kijk er erg naar uit!”
De afgelopen weken (2018) trad de maestro op in Mexico en Israël voor meer dan 80.000 fans. Komende tijd gaat Rieu’s wereldtournee verder
met concerten in Noord- en Oost-Europa. Voor het eerst geeft hij met zijn Johann Strauss Orkest ook concerten in Bulgarije. In juli 2019 staan ze
in Maastricht voor een recordaantal van maar liefst 13 zomeravondconcerten. Deze zullen ook uitgezonden worden in meer dan 2.000 bioscopen
over de hele wereld.
In het najaar 2019 keert André Rieu terug naar Amerika, Canada, Argentinië en Australië. In december sluit hij 2019 af met zijn jaarlijkse tour
door het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Voor de wereldtournee van dit jaar zijn al meer dan een half miljoen tickets verkocht, waardoor hij
opnieuw tot een van de meest populaire toerende artiesten behoort (bron: internet).

Geniet op 05 januari 2019 van de unieke optredens van André Rieu,
het Johann Strauss orkest, koor en alle internationale solisten. Feest
mee en geniet van de meeslepende walsen, klassieke muziek, operette
en musical... een avond om niet te vergeten.
Kom zelf kijken waarom André Rieu al een aantal jaren een van de
populairste live acts ter wereld is!
Het concert begint om 20.00 uur in Ziggo Dome te Amsterdam.
Kosten en aanmelding
Het concertarrangement met André Rieu op zaterdag 05 januari 2019 is inclusief tweederangs
zitplaatsen. Met deze tweederangs zitplaatsen heb je een prima zicht op het podium en een super
beleving van het concert.
Het Nieuwjaarsconcert is een muzikaal programma en is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.
Bij deze activiteit van de PV zijn ook je eigen thuiswonende kinderen welkom.
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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De reiskosten van/naar Ziggo Dome te Amsterdam zijn voor eigen rekening.
Aan de kassa kost het concertarrangement met tweederangs plaatsen normaal € 90,00 per persoon
(op basis van beschikbaarheid).
De personeelsvereniging Wibaut biedt dit concertarrangement aan de medewerkers van de Gemeente
Amsterdam aan voor slechts € 70,00 euro per medewerker, voor je partner/introducé slechts €
80,00 euro en voor je eigen thuiswonende kinderen € 85,00 euro per kind (maximaal twee, op basis
van beschikbaarheid).
Ben je lid van de PV Wibaut en heb je de jaarcontributie 2019 in de maand november 2018 aan
de PV Wibaut betaald en doe je de betaling van het concert ‘André Rieu’ vóór 30 november 2018
dan geniet je als PV-lid van de feestdagen korting en betaal je slechts € 25,00 euro per PV-lid en
voor je partner/introducé slechts € 35,00 en voor je eigen thuiswonende kinderen € 60,00 euro per
kind (maximaal twee, op basis van beschikbaarheid).
Betaal je als lid van de PV Wibaut de betaling van het concert ‘André Rieu’ tussen 01 en 14
december 2018 dan geniet je als PV-lid van de vroegboek/leden korting en betaal je slechts
€ 35,00 euro per PV-lid en voor je partner/introducé slechts € 45,00 en voor je eigen thuiswonende
kinderen € 70,00 euro per kind (maximaal twee, op basis van beschikbaarheid).
De personeelsvereniging Wibaut biedt dit concertarrangement aan de PV-leden van de
samenwerkende PV’s aan met PV korting voor slechts € 50,00 euro per PV-lid, voor je
partner/introducé slechts € 60,00 euro en voor je eigen thuiswonende kinderen € 75,00 euro per
kind (op basis van beschikbaarheid).
Het geld moet je op bankrekening NL 23 INGB 0004 9095 52 t.n.v. PV Wibaut te Amsterdam
overmaken onder vermelding van je organisatiecode, persoonsnummer en André Rieu 2019.
Je bent pas deelnemer als het inschrijfgeld is overgemaakt op bankrekening van de PV Wibaut.
Je aanmelding is compleet wanneer het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en de betaling
binnen drie dagen ontvangen is.
Wil je op 05 januari 2019 genieten van het Nieuwjaarsconcert van André Rieu in Ziggo Dome te
Amsterdam, geef je dan op via het inschrijfformulier André Rieu 2019.
Het volledig ingevulde formulier kun je scannen/mailen naar p.schuitmaker@amsterdam.nl.
Het aanmeldingsformulier samen met de betaling of de betaling samen met het aanmeldingsformulier
moeten binnen drie dagen compleet/ontvangen zijn.
Onvolledige aanvragen kunnen namelijk niet verwerkt/behandeld worden.
Deelname gebeurt op volgorde van binnenkomst complete aanmelding met de bijbehorende betaling.
Zoals altijd op basis van beschikbaarheid en wie het eerst komt die het eerst maalt.
De inschrijving voor de Nieuwjaarsconcert sluit op 14 december 2018 of zodra de limiet is bereikt.
De activiteit gaat door bij minimaal 40 deelnemers, er kunnen maximaal 100 deelnemers mee.
Na ontvangst van de betaling ontvang je ongeveer 3 tot 5 dagen voor de PV ‘Nieuwjaarsconcert’ in
Ziggo Dome Amsterdam de bevestigingsbrief met aanvullende informatie en de tweederangs
toegangskaarten.
Informatie
De contactpersoon voor de samenwerkende PV’s is Peter Schuitmaker.
Aanvullende informatie of vragen over deze activiteit bel gerust M 06 52 48 02 18.
PV Wibaut
Bestuur
contactpersoon samenwerkende PV’s: Peter Schuitmaker M 06 52 48 02 18
E: p.schuitmaker@amsterdam.nl
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890

