Bestelformulier
Seizoen 2018-2019
Markant Uden

Maakt u gebruik van dit bestelformulier? Vul dan eerst uw persoonsgegevens in. Daarna vult u in de juiste kolom het aantal tickets in dat u wilt bestellen. Rolstoelplaatsen kunt
u invullen in de aparte kolom. Voor sommige kindervoorstellingen geldt een speciale kinderprijs, ook die tickets kunt u in de daarvoor bestemde kolom invullen. In de kolom
‘Totaal aantal’ geeft u vervolgens aan hoeveel tickets u in totaal (inclusief de rolstoelplaatsen) wilt reserveren.
Vergeet niet uw handtekening op het formulier te zetten. Zorg ervoor dat u alle pagina’s van het bestelformulier opstuurt en vergeet niet te frankeren.
Ingevulde formulieren kunt u sturen naar: Markant Uden, t.a.v. Informatiepunt, Markt 32, 5401 GP Uden of e-mailen naar informatiepunt@markantuden.nl.
Gastnummer (indien bekend):
Voorletters Dhr./Mw.*

Naam

Straat & huisnummer
Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mailadres

Geboortedatum

O Ja, ik ontvang graag per e-mail mijn tickets en bespaar hiermee € 2,50 aan portokosten*
Opmerkingen:
* aangeven wat van toepassing is
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de regels en voorwaarden die betrekking hebben op de ticketverkoop, zoals beschreven staat op www.markantuden.nl.

Datum ___________________________________

Handtekening ___________________________________
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Toelichting betaling en kosten
Betaling gebeurt via eenmalige machtiging, er wordt op 1 juli geïncasseerd. Vergeet niet het bijgevoegde machtigingsformulier ‘Machtiging voor standaard Europese incasso’ in
te vullen, te ondertekenen en met het bestelformulier terug te sturen. Wilt u theaterbonnen, tegoedbonnen, Podiumcadeaukaart of Markant Vouchers inleveren? Bevestig deze
dan aan het bestelformulier. Voor de verzending van de tickets per post wordt € 2,50 aan portokosten in rekening gebracht. Per ticket betaalt u € 1,50 aan ticketkosten. Deze
kosten worden te allen tijde voor ieder ticket in rekening gebracht.
Heeft u vragen over het bestellen? Bel dan met het Informatiepunt via telefoonnummer 0413 25 61 10 (bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur) of stuur
een e-mail naar informatiepunt@markantuden.nl.
TIPS:

Cabaretpakket: Maar liefst zeven keer keihard lachen om de meest prettig gestoorde cabaretiers, van nieuw talent tot gevestigde namen. U betaalt voor deze zeven
voorstellingen slechts € 84,00 i.p.v. € 144,00! De voorstellingen van dit pakket zijn oranje op de lijst.

Damesdeal (uitverkocht): Geniet u ook zo van de heerlijke avondjes uit met uw zus, vriendin, moeder of dochter? Dan is onze damesdeal écht iets voor u! Voor zes
voorstellingen betaalt u slechts € 90,00 i.p.v. € 160,00. De voorstellingen van dit pakket zijn paars op de lijst.

Tributeserie: Gaat u mee op een trip down Memory Lane? De allerbeste tributebands zorgen voor een heerlijke avond uit met de allergrootste hits van uw favorieten.
Kies zelf uw vier favorieten voor slechts € 70,00. De voorstellingen in deze serie zijn groen op de lijst.

Kleine zaal serie: In deze serie nemen wij u mee op reis om de mooiste pareltjes te ontdekken. We gaan op theateravontuur in onze intieme Kleine zaal, waar u de artiest
écht bijna kunt aanraken. Uit acht geselecteerde voorstellingen kiest u zelf uw vier favorieten voor slechts € 56,00. De voorstellingen in deze serie zijn blauw op de lijst.

Dineren bij restaurant Cusco
Geniet volop van al het moois en vóóral al het lekkers dat Zuid-Amerika te bieden heeft in restaurant Cusco. Een hapje eten voorafgaand aan een voorstelling of de hele avond
tafelen? Schuif gezellig aan! Kijk voor het menu op www.restaurantcusco.nl of bel 0413 26 45 88.
Arrangement Markant Compleet
Maak uw bezoek aan Markant helemaal compleet. Uw avond uit begint met een kopje koffie met een likeur (Ujes Leutje) en een luxe bonbon. Na de voorstelling geniet u van
een borrelplateau met lekkere hapjes en een drankje naar keuze (koffie, thee, bier, fris, wijn). Het arrangement kost € 9,50 p.p. Reserveringen kunt u plaatsen bij
“opmerkingen” op dit bestelformulier.
Parkeren
U kunt voorafgaand aan uw bezoek aan Markant een parkeerplaats voor de deur reserveren. Voor € 4,50 per avond parkeert u uw auto vanaf 17.30 uur op een afgesloten
terrein. Zo hoeft u niet te zoeken naar een parkeerplaats én niet ver te lopen. Reserveringen kunt u plaatsen bij ‘Opmerkingen’ op dit bestelformulier.
Verklaring locaties: TZ = Theaterzaal, EZ = Evenementenzaal, KZ = Kleine zaal, MU = diverse locaties in Markant Uden
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Pakket

Voorstelling/concert/event

Entree

7 keer keihard lachen voor € 84,00 (i.p.v. € 148,00)

Cabaretpakket

ZO 21|10 Wim Daniëls | De wondere wereld van taal
VR 21|12 Victor Luis van Es | Stille Strijd
ZA 05|01 Christel de Laat | Zijn daar nog vragen over?
VR 08|02 Piepschuim | Grote woorden
WO 13|03 Sara Kroos | Zonder verdoving (reprise)
ZA 06|04 Vrijdag & Sandifort | Voorlopig voor altijd
VR 26|04 Paulien Cornelisse | Om mij moverende redenen

€ 84,00

6 heerlijke avondjes uit voor € 90,00 (i.p.v. € 160,00) (uitverkocht)

Damesdeal

DI 16|10 powered by Powervrouwen | Guilty Pleasures (voorpremière)
DI 29|01 Antje Monteiro, Anouk van Nes e.a. | Opvliegers 4: Trossen los!
DO 21|02 Jelka van Houten, John Buijsman e.a. | Expeditie Eiland
DO 04|04 Edsilia Rombley | The Piano Ballads & More
DO 02|05 Yentl en de Boer | Magie
ZA 01|06 Internationaal Danstheater & Musica Extrema | Tin Pan Alley

€ 90,00

Aantal

Totaal
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Serie

Voorstelling/concert/event

Entree

Kies uit onderstaande shows
4 tributes voor € 70,00

Tribute serie

Kies uw 4 favorieten

ZA 29|12 M-Box Producties | The Ultimate Story of The Everly Brothers
ZA 23|02 Deep Purple in Symphony
ZA 18|05 The Cosmic Carnival | Fleetwood Mac – The Incredible Story
ZA 08|06 Bouke & ElvisMatters | The power of Elvis ft. Bouke
WO 12|06 Ben Bowman | The Michael Jackson Tribute

€ 70,00

Kies uit deze 8 shows
4 voorstellingen voor € 56,00

Klein zaal serie

DI 25|09 Kitty van Mil | Ik heb nog iets op mijn lever
VR 19|10 Goed is Goed Producties | Met Open Ogen
ZA 20|10 Arjan Erkel | Vrijheid van denken en doen
DO 06|12 Esther Groenenberg | Carole King – A Natural Woman
VR 07|12 Fuad Hassen | Held
DO 13|12 Martijn Kardol | Bang
WO 20|03 Tosca Niterink & Anita Janssen | Klimmen naar Kruishoogte
VR 03|05 Rosanna Hofman | Unforgettable songs

€ 56,00

Aantal

Totaal

