04 juli: Met de PV naar voorstelling Cirque Éloize ‘Hotel’
Locatie: Amsterdam, Koninklijk Theater Carré

PV Wibaut
Amsterdam

De PV Wibaut organiseert Cirque Éloize ‘art-deco Hotel aan de Amstel’ voor PV
leden. De 25e verjaardag van de voorstelling Cirque Éloize is slechts 10 dagen
in Carré te zien. Het Canadese gezelschap Cirque Éloize keert terug naar Carré
met de adembenemende show Hotel. Dit fenomenale theaterspektakel bevat de
meest indrukwekkende internationale nouveau cirque is exclusief te zien in
Koninklijk Theater Carré te Amsterdam.
De PV heeft voor haar leden eersterangs toegangskaarten op donderdagavond 04 juli 2019 gereserveerd.
De PV Wibaut heeft voor de PV leden samen met partner een theaterarrangement samengesteld met als
programma Cirque Éloize ‘art-deco Hotel aan de Amstel’ op 04 juli 2019 in het Koninklijk Theater Carré te
Amsterdam. De aanvang van het theaterarrangement is om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Nieuwsgierig geworden en spreekt deze opzet je aan, geef je dan snel op.
Inschrijven kan via de PV Wibaut tot uiterlijk 21 juni 2019.
Programma
De opzet is een gezellig avondje uit voor de PV leden met partner te organiseren. Je bent welkom in
het prachtige art-Deco hotel van Cirque Éloize, waar deze veteranen van het fysiek theater hun 25 e
verjaardag vieren met een feestelijke voorstelling die bol staat van de dans, muziek en acrobatische
hoogstandjes.
Check in bij het prachtige art-deco hotel van Cirque Éloize voor een avond vol spektakel.
In dit hotel komen verhalen samen van touristen en reizigers over de hele wereld.
Centraal staat een gevarieerde en luchtige PV activiteit. Onder het genot van een hapje en drankje
is er volop gelegenheid elkaar persoonlijk te spreken.
Momenteel is het volgende bekend:
De PV heeft in het Koninklijk Theater Carré eersterangs stoelen gereserveerd voor haar leden.
Verder zit in het theaterarrangement vrij gebruik van de garderobe en je bent welkom vanaf 18.30 uur met ontvangst van
een kopje koffie/thee/frisdranken of drankjes uit Hollands assortiment, geserveerd met huisgemaakte zoetigheden en
hartig tafelgarnituur. Vervolgens begint om 19.30 uur de voorstelling Cirque Éloize ‘art-deco Hotel aan de Amstel’.
Einde voorstelling rond 21.00 uur, er is geen pauze. Na afloop van de voorstelling een na-borrel (30 minuten) geserveerd
worden drankjes uit het Hollands assortiment met tafelgarnituur en koud borrelhapje.
Rond 21.30 uur einde na-borrel en tevens einde van het PV arrangement.

Het verhaal
Deze zomer staat Carré tien dagen lang in het teken van Carré Cirque. Dit fenomenale theaterspektakel bevat de meest
indrukwekkende internationale nouveau cirque voorstellingen. Van 2 tot en met 11 juli treden Cirque Éloize, Gravity &
Other Myths, Circa en FLIP Fabrique zowel ’s middags als ‘s avonds op. De shows kenmerken zich door duizelingwekkende
acrobatiek met een eigenzinnige, energieke stijl waarbij de grens van het fysiek mogelijke wordt opgezocht.
Carré Cirque
De jonge theaterstroming nouveau cirque vindt zijn oorsprong in de oude circusacts van acrobaten en trapezeartiesten.
Een nieuwe generatie performers, opgroeiend in een stedelijke omgeving vol hiphop en breakdance, brengen een nieuw
‘urban’ perspectief op deze oude circusacts. In Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten en Australië is deze vorm van
fysiek theater al een gevestigde stroming. Carré wil dit genre ook in Nederland groots op de kaart zetten en presenteert
met Carré Cirque shows van gevestigde internationale gezelschappen en nieuwe talenten van over de hele wereld.
De jonge theaterstroming nouveau cirque vindt zijn oorsprong in de oude circusacts van acrobaten en trapezeartiesten.
Een nieuwe generatie performers, opgroeiend in een stedelijke omgeving vol hiphop en breakdance, brengen een nieuw
‘urban’ perspectief op deze oude circusacts. In Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten en Australië is deze vorm van
fysiek theater al een gevestigde stroming. Carré wil dit genre ook in Nederland groots op de kaart zetten en presenteert
met Carré Cirque shows van gevestigde internationale gezelschappen en nieuwe talenten van over de hele wereld.
Een unieke kans om de voorstelling van Carré Cirque exclusief in Nederland te zien.
De voorstelling Cirque Éloize ‘Hotel’ is een fenomenale theaterspektakel en is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.
Bij deze activiteit van de PV zijn ook je eigen thuiswonende kinderen welkom.
De voorstelling Cirque Éloize Hotel begint om 19.30 uur en is rond 21.00 uur afgelopen.
Nieuwsgierig geworden en spreekt deze opzet je aan, geef je dan snel op en ervaar Cqirque Éloize ‘Hotel’ in Carré.
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

04 juli: Met de PV naar voorstelling Cirque Éloize ‘Hotel’
Locatie: Amsterdam, Koninklijk Theater Carré

PV Wibaut
Amsterdam

Kosten en aanmelding
Het theaterarrangement met de met de voorstelling Cirque Éloize ‘Hotel’ op donderdagavond 04 juli 2019 is inclusief
eersterangs plaatsen. Verder zit in het arrangement vrij gebruik van de garderobe en je bent welkom vanaf 18.30 uur
met ontvangst van een kopje koffie/thee/frisdranken of drankjes uit Hollands assortiment, geserveerd met huisgemaakte
zoetigheden en hartig tafelgarnituur.
Vervolgens begint om 19.30 uur de voorstelling Cirque Éloize ‘art-deco Hotel aan de Amstel’.
Einde voorstelling rond 21.00 uur, er is geen pauze. Na afloop van de voorstelling een na-borrel (30 minuten) geserveerd
worden drankjes uit het Hollands assortiment met tafelgarnituur en koud borrelhapje.
Rond 21.30 uur einde na-borrel en tevens einde van het PV arrangement.
De reiskosten van/naar Koninklijk Theater Carré in Amsterdam zijn voor eigen rekening.
Aan de kassa kost het theaterarrangement Cirque Éloize ‘Hotel’ met eersterangs plaatsen normaal € 75,00 per persoon
(op basis van beschikbaarheid).
Ben je WEL lid van PV Wibaut en heb je de jaarcontributie 2019 vóór 01 april jl. aan de PV Wibaut betaald dan krijg
je een ledenkorting voor de voorstelling ‘HOTEL’ en betaal je als PV lid slechts € 35,00 euro per PV-lid en voor je
partner/introducé slechts € 45,00 euro en voor je eigen thuiswonende kinderen € 55,00 euro per kind (maximaal twee,
op basis van beschikbaarheid).
Betaal je GEEN lid van de PV Wibaut maar WEL lid van de samenwerkende PV’s dan krijg je een PV korting voor
de voorstelling ‘HOTEL’ dan betaal je als samenwerkend PV-lid slechts € 50,00 euro per PV-lid en voor je
partner/introducé slechts € 60,00 euro en voor je eigen thuiswonende kinderen € 70,00 euro per kind (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 Hotel 2019.
Wil je op 04 juli 2019 genieten van de voorstelling Cirque Éloize ‘Hotel aan de Amstel’ in het Koninklijk Theater Carré,
geef je dan op via het inschrijfformulier Hotel 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 Cirque Éloize ‘Hotel’ te Amsterdam sluit op 21 juni 2019 of zodra de limiet is bereikt.
De activiteit gaat door bij minimaal 30 deelnemers, er kunnen maximaal 80 deelnemers mee.

Na ontvangst van de betaling ontvang je ongeveer 3 tot 5 dagen voor de PV voorstelling Cirque Éloize ‘Hotel’ 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.
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

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.
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De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890

