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SERVICE

Je bezoek aan De Meerse
JE HEBT KAARTEN GERESERVEERD VOOR:

ALBENIZ, BACH, RÜTTGERS EN TARREGA

Stefan Gerritsen
Beste bezoeker,

Wij zijn ontzettend verheugd om jullie welkom te heten.

Je hebt tickets gekocht voor:
Stefan Gerritsen  Kleine Zaal  De Meerse
Raadhuisplein 35, Hoofddorp

De voorstelling start om 14:00 uur. Wij openen onze deuren 30 minuten voor
aanvang.

Route en parkeren: klik hier.
Let op: Deze voorstelling is een verplaatsing. Deze voorstelling vindt
plaats in De Meerse, Kleine Zaal, Raadhuisplein 35, Hoofddorp en start
om 14:00 uur. Tevens is het ONGEPLACEERD. Dit is anders dan op uw
ticket vermeld staat.

1) Houd 1,5 meter afstand.
2) Loop volgens de aangegeven looproutes in Het Cultuurgebouw naar De
Meerse.
3) Bij aankomst bij De Meerse verzoeken wij je je handen te desinfecteren.
4) Wij heten je van harte welkom en scannen je ticket (mobiel of hard copy).
5) Wij zijn verplicht je te vragen of je griepklachten hebt.
6) Je wordt door een medewerker doorverwezen naar de zaal.
7) In de zaal zal een medewerker je je stoel(en) toewijzen.
8) Bij einde voorstelling vragen wij je te blijven zitten, op aanwijzing van een
medewerker kunnen we de zaal verlaten.

De garderobe is gesloten, jassen mogen mee de zaal in. De toiletten zijn open.
Wij verzoeken je om het gebruik hiervan te minimaliseren.

Heb je op de dag van de voorstelling toch griepklachten dan kan je je ticket tot 1
uur voor aanvang annuleren, je krijgt een tegoedbon. Aangezien wij maar met een
zeer beperkt aantal mensen de zaal in mogen, verzoeken wij je dit zo snel
mogelijk aan ons door te geven zodat wij nog gasten kunnen bellen die op de
wachtlijst staan. Onze Tickets en Informatiebalie is alleen telefonisch te bereiken:
023  5563700.

Wij wensen je een fijne voorstelling.
TEAM DE MEERSE

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

023 - 56 42 767 | info@demeerse.nl

Je ontvangt deze e-mail op .
Je ontvangt dit servicebericht omdat je kaarten hebt gekocht voor een voorstelling in Schouwburg De Meerse/Het
Oude Raadhuis/Het Cultuurgebouw.
Meer tips en aanbiedingen ontvangen? Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief van De Meerse.
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