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The Passion in Concert is dé nieuwe concertervaring die tijdens het paasweekend voor het eerst
plaatsvindt in Rotterdam AHOY. Bekende artiesten, zoals Simone Kleinsma, Jeroen van Koningsbrugge,
Danny de Munk en Xander de Buisonjé, zingen de mooiste Nederlandstalige popnummers.
The Passion in Concert neemt je mee op een muzikale reis door het paasverhaal. In deze eerste editie van The
Passion in Concert wordt het verhaal verteld vanuit het perspectief van Maria, vertolkt door Simone Kleinsma.
The Passion in Concert is de moderne vertelling van het laatste deel van Jezus’ leven. Met adembenemende
solo’s en ontroerende duetten onder begeleiding van een poporkest komt het verhaal heel dichtbij.
Wil je deze nieuwe concertervaring van 2019 als één van de eerste ervaren, kom dan naar ‘Passion en Concert’
samen met de PV Wibaut. De PV initieert namelijk dit unieke muzikaal Passion in Concert exclusief voor haar
leden. Het gezellige paasweekend met de PV begint op zaterdag 20 april 2019 in AHOY te Rotterdam.
Op het programma staat het muzikale familiefeest met het paasverhaal centraal.
De opzet is 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 29 maart 2019.

Passion in Concertarrangement
De PV Wibaut biedt aan haar leden en de leden van de samenwerkende PV’s het paasverhaal ‘Passion in Concert
2019’ geëngageerd met de mooiste muzikale Nederlandstalige popnummers op zaterdag 20 april 2019.
Momenteel is het volgende bekend:
De PV heeft in AHOY Rotterdam tweede ring zitplaatsen exclusief voor haar leden gereserveerd.
Vertrek om 15.45 uur vanaf Amsterdam Amstel station per luxe touringcar naar een gezellig restaurant
waar we aan tafel gaan voor een 3-gangendiner.
Vertrek om 18.30 uur naar AHOY in Rotterdam en om 20.15 uur aanvang The Passion in Concert.
We reizen per luxe touringcar naar Rotterdam v.v. en het restaurant voor het diner. Echter in alle gevallen geldt:
Zorg dat je ruimschoots op tijd aanwezig bent (ongeveer 30 minuten) voor vertrektijd van de bus.
Voorwaarden busmaatschappij: U dient altijd ruimschoots voor de aangegeven tijd op het opstappunt aanwezig te zijn. Ook de bagage moet ook
nog in de bagageruimte van de bus gestopt worden. Wanneer u door een bepaalde reden niet op tijd op de opstapplaats kunt zijn, dient u direct
contact op te nemen met uw contactpersoon. Onze bussen wachten niet op laatkomers.

Programma
The Passion in Concert neemt je mee op een muzikale reis door het paasverhaal!

Orkestleider Eric van Tijn weet hoe hij een verhaal met muziek kan laten spreken: "Hoe het paasverhaal subtiel door het concert wordt verwerkt
is erg indrukwekkend. De muziek is leidend. Door herkenbare nummers, zoals “Zeg Me Dat Het Niet Zo Is”, “Wit Licht” of “Wat Is Mijn Hart”, te
kiezen, gaat het verhaal echt leven. Dat voel je straks letterlijk en figuurlijk in je buik."
Naast de muziek zorgen het decor en een bijzonder poporkest voor extra beleving. Er wordt gezongen op verschillende podia in de zaal en met
special effects wordt de muziek en het verhaal dichtbij het publiek gebracht. Een groot koor van 400 zangers maakt het concert compleet .
Artiesten The Passion in Concert 2019:
Simone Kleinsma (Maria)
Berget Lewis (Maria)
Danny de Munk (Jezus)
Dwight Dissels (Jezus)
Jeroen van Koningsbrugge (Judas)
Xander de Buisonjé (Judas)
Brainpower (Petrus)
Jim Bakkum (Petrus)
Davina Michelle

Geniet op 20 april 2019 van de unieke optredens van bekende artiesten, zoals Simone Kleinsma, Jeroen van
Koningsbrugge, Danny de Munk en Xander de Buisonjé, die de mooiste Nederlandstalige popnummers zingen.
Zing mee en geniet van het bekende paasverhaal, de meeslepende, Nederlandstalige popmuziek en ... een avond
om niet te vergeten.
Het concert begint om 20.15 uur in AHOY te Rotterdam.
Om 22.00 uur is de voorstelling afgelopen en vertrekken we om 22.30 uur weer naar Amsterdam.
Aankomst Amsterdam Amstel station rond 23.45 uur.
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
Het Passion in Concertarrangement op zaterdag 20 april 2019 is inclusief tweede ring zitplaatsen. Met deze
tweede ring zitplaatsen heb je een prima zicht op het podium en een super beleving van het concert en het
paasverhaal.
Het ‘Passion in Concert 2019’ 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.
Aan de kassa kost het concertarrangement met tweede ring plaatsen normaal € 100,00 per persoon (maximaal
twee personen, inclusief busvervoer, driegangen diner op de heenreis en op basis van beschikbaarheid).
Houd voor deze dag wel rekening met drinken en consumpties dit is niet bij de activiteit inbegrepen!
De personeelsvereniging Wibaut biedt dit concertarrangement aan de medewerkers van de Gemeente
Amsterdam aan voor slechts € 80,00 euro per medewerker, voor je partner/introducé slechts € 90,00 euro en
voor je eigen thuiswonende kinderen € 95,00 euro per kind (maximaal twee, op basis van beschikbaarheid).
Ben je WEL lid van de PV Wibaut en heb je de jaarcontributie 2019 vóór 01maart jl. aan de PV Wibaut
betaald dan geniet je van een ledenkorting voor het concertarrangement voor slechts € 60,00 euro per PV-lid,
voor je partner/introducé slechts € 70,00 euro en voor je eigen thuiswonende kinderen € 80,00 euro per kind
(op basis van beschikbaarheid).
De personeelsvereniging Wibaut biedt dit concertarrangement aan de PV-leden van de samenwerkende PV’s aan
met PV korting voor het concertarrangement voor slechts € 70,00 euro per PV-lid, voor je partner/introducé
slechts € 80,00 euro en voor je eigen thuiswonende kinderen € 90,00 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 Passion 2019.
Wil je op 20 april 2019 genieten van ‘Passion in Concert 2019’ in AHOY te Rotterdam, geef je dan op via het
inschrijfformulier Passion Concert 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.
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 ‘Passion in Concert’ sluit op 29 maart 2019 of zodra de limiet is bereikt.
De activiteit gaat door bij minimaal 30 deelnemers, er kunnen maximaal 50 deelnemers mee.
De reiskosten van/naar Amsterdam Amstelstation zijn voor eigen rekening.

Informatie
Aanvullende informatie of vragen over deze activiteit bel gerust M 06 52 48 02 18.
Na ontvangst van de betaling ontvang je ongeveer 3 tot 5 dagen voor de PV ‘Passion in Concert 2019’ in
Rotterdam AHOY de bevestigingsbrief met aanvullende informatie en de tweede ring toegangskaarten.
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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