Met de PV naar cabaret voorstelling ‘De Verleiders’
Locatie: Koninklijk Theater Carré te Amsterdam
Datum: Valentijnsdag, donderdag 14 februari 2019

PV Wibaut
Amsterdam

DE VERLEIDERS brengen vlijmscherpe theaterstukken over de moraal aan de top van het bedrijfsleven en onze
financiële hygiëne met de diepgang van toneel en de urgentie en snelheid van cabaret.
Programma 2019 #niksteverbergen: DE VERLEIDERS richten hun pijlen op handelaren in big data.
De cabaret voorstelling ‘De Verleiders’ #niksteverbergen komt met slechts 7 voorstellingen naar Amsterdam. Van 14 t/m 17
februari en 22 t/m 24 februari 2019 is de voorstelling te zien zijn in Koninklijk Theater Carré te Amsterdam.
De PV Wibaut heeft ook deze cabaret voorstelling in haar programma opgenomen. Kom gezellig met de PV mee naar de
voorstelling ‘De Verleiders’ #niksteverbergen bewonderen in het Koninklijk Theater Carré op donderdag 14 februari 2019.
De opzet is een gezellig avondje uit voor de PV-leden met je partner/Valentijn te organiseren.
Centraal staat een gevarieerde en luchtige PV-activiteit en de ‘De Verleiders’ op het programma.
Een voorstelling waarbij je je smartphone aan moet houden.
Stel je een wereld voor waar al het nieuws dat jij ziet wordt bepaald door jouw salaris, jouw adres en wie jouw vrienden zijn.
Stel je een wereld voor waarin je nooit in aanraking komt met nieuwe ideeën. En waar je geen geheimen mag hebben.
Welkom in 2019.
Nieuwsgierig geworden en spreekt deze opzet je aan, geef je dan snel op en kom samen met je Valentijn.
Inschrijven kan via de PV Wibaut tot uiterlijk 07 februari 2019.

Programma
De PV heeft exclusief voor haar leden samen met partner/Valentijn, de voorstelling
‘De Verleiders’ #niksteverbergen op donderdagavond 14 februari 2019 in het Koninklijk Theater Carré te Amsterdam als
Valentijn aanbieding in het programma opgenomen. Momenteel is het volgende bekend:
De PV heeft voor haar leden een Valentijn-arrangement samengesteld met in het programma de voorstelling ‘De Verleiders’
#niksteverbergen op donderdagavond 14 februari 2019 als Valentijn aanbieding inclusief vrij gebruik garderobe.
Vanaf 19.00 uur: welkom met ontvangst van een kopje koffie/thee of drankjes uit het Hollands assortiment (zowel
alcoholische als non-alcoholische drankjes), inclusief hartig tafelgarnituur en huisgemaakte zoetigheden.
Om 20.00 uur: aanvang voorstelling ‘De Verleiders’ en omstreeks 21.30 uur afgelopen. Er is geen pauze.
Rond 21.30 uur: (na afloop bestaat) mogelijkheid voor een na-borrel met drankjes uit het Hollands assortiment (zowel
alcoholische als non-alcoholische drankjes) en warm borrelhapje, inclusief hartig tafelgarnituur (tot 22.00 uur).
Om 22.00 uur: einde van het Valentijn-arrangement van de PV Wibaut.
Zorg dat je ruimschoots op tijd aanwezig bent (ongeveer 30 minuten) dan mis je niks van de voorstelling.
Verhaal ‘De Verleiders’ #niksteverbergen!
Het schrikbeeld van Orwells 1984 is nu de verontrustende realiteit. Zonder dat we er erg in hebben. Zonder dat we het erg vinden! Want we
hebben immers niks te verbergen. DE VERLEIDERS tonen aan dat iedereen geheimen heeft die niet onthuld mogen worden. Sterker nog: ze
tonen aan dat ook jíj geheimen hebt waarvan je zelf niet eens weet dat ze bestaan. Lees voor het bezoek aan #niksteverbergen de
voorwaarden en klik dan op accepteer.
DE VERLEIDERS brengen vlijmscherpe theaterstukken over de moraal aan de top van het bedrijfsleven en onze financiële hygiëne. Dit keer
richten zij hun pijlen op de handelaren in big data. De Facebooks, Apples, Googles en Übers van deze wereld. Bedrijven die nu een
ongekende macht hebben en zich verheven voelen boven elke wet. Deze bedrijven weten alles van ons. Maar wat houden zij voor ons
verborgen?... (bron: internet)
DE VERLEIDERS zijn terug met een spetterende, gitzwarte komedie!
Met: George van Houts, Tom de Ket, Victor Löw, Leopold Witte en nieuwkomer Marcel Hensema
Moeten we naar andere vormen van politiek toe? Democratie 2.0, hoe ziet die eruit? In Stem Kwijt onderzoeken DE VERLEIDERS op hun
vertrouwde wijze hoe we verder moeten. Want de democratie in de huidige vorm is dood. Morsdood.
DE VERLEIDERS zijn terug met een gitzwarte komedie over het (niet meer) werken van de democratie.
De democratie werkt niet meer of, nog pijnlijker, heeft misschien nooit gewerkt. Het verzet tegen het internationale handelsverdrag TTIP,
belastingtrucs, de volgende financiële crisis, de dreigende oorlog en het steeds grotere gevoel van onmacht bij de burgers, maakt dat
democratie als staatsvorm een holle frase is geworden. (bron: internet)
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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Kosten en aanmelding
De PV heeft exclusief voor haar leden een Valentijn-arrangement samengesteld met in het programma de voorstelling ‘De
Verleiders’ #niksteverbergen op donderdagavond 14 februari 2019 als Valentijn aanbieding inclusief vrij gebruik van de
garderobe. Je bent welkom vanaf 19.00 uur met ontvangst van een kopje koffie/thee of drankjes uit het Hollands
assortiment (zowel alcoholische als non-alcoholische drankjes), inclusief hartig tafelgarnituur en huisgemaakte zoetigheden.
De voorstelling ‘De Verleiders’ begint om 20.00 uur en omstreeks 21.30 uur afgelopen. Er is geen pauze.
Na afloop bestaat de mogelijkheid voor een na-borrel met drankjes uit het Hollands assortiment (zowel alcoholische als
non-alcoholische drankjes) en warm borrelhapje, inclusief hartig tafelgarnituur (tot 22.00 uur).
Om 22.00 uur eindigt eveneens van het Valentijn-arrangement van de PV Wibaut.
Reiskosten van/naar Koninklijk Theater Carré Amsterdam zijn voor eigen rekening.
Aan de kassa kost het Valentijn-arrangement met eersterangs toegangskaart
normaal € 70,00 per persoon (op basis van beschikbaarheid).
De personeelsvereniging Wibaut biedt de toegangskaarten van de voorstelling ‘De
Verleiders’ aan de medewerkers van de Gemeente Amsterdam aan voor slechts € 50,00 euro per medewerker en voor je
partner/introducé slechts € 60,00 euro (maximaal twee, op basis van beschikbaarheid).
Ben je WEL lid van de PV Wibaut en heb je de jaarcontributie 2019 aan de PV Wibaut betaald dan krijg je een
ledenkorting voor de toegangskaarten van de voorstelling ‘De Verleiders’ en betaal je als PV lid slechts € 35,00 euro per
PV-lid en voor je partner/introducé slechts € 45,00 euro (maximaal twee, op basis van beschikbaarheid).
Ben je GEEN lid van de PV Wibaut maar WEL lid van de samenwerkende PV’s dan krijg je een PV korting voor de
toegangskaarten van de voorstelling ‘De Verleiders’ en betaal je als samenwerkend PV-lid slechts € 45,00 euro per PV-lid
en voor je partner/introducé slechts € 55,00 euro (maximaal twee, 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 (of PV Wibaut), persoonsnummer en Cabaret 2019.
Wil je op 14 februari 2019 genieten van de voorstelling ‘De Verleiders’ in het Koninklijk Theater Carré te Amsterdam, geef
je dan op via het inschrijfformulier Cabaret 2019.
Het volledig ingevulde formulier kun je scannen/mailen naar p.schuitmaker@amsterdam.nl.







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.
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 voorstelling ‘De Verleiders’ te Amsterdam sluit op 07 februari 2019 of zodra de limiet is bereikt.
De activiteit gaat door bij minimaal 30 deelnemers, er kunnen maximaal 60 deelnemers mee.
Na ontvangst van de betaling ontvang je ongeveer 3 tot 5 dagen voor de cabaret voorstelling ‘De Verleiders’ in Koninklijk
Theater Carré te Amsterdam de bevestigingsbrief met aanvullende informatie en de eersterangs toegangskaarten.

Informatie
Aanvullende informatie of vragen over deze activiteit bel gerust M 06 52 48 02 18.
Klik hier voor een korte video compilatie van de ‘De Verleiders’ #niksteverbergen (tip: betere kwaliteit bij video thuis afspelen).
PV Wibaut
Bestuur
Contactpersoon samenwerkende PV’s Peter Schuitmaker
M 06 52 48 02 18
E: p.schuitmaker@amsterdam.nl
Correspondentie adres:
PV Wibaut Amsterdam | Postbus 1104 | 1000 BC Amsterdam |
E: info@pvwibaut.nl | I: www.amsterdam.nl
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