
SEPTEMBER
Do 17 Proef het Theater - Verkoop start 1 sept 09.00 uur, alleen via de website en telefonische kassa.

Vr 18 Marc Meets Eric Vloeimans & Ineke Vandoorn - Trompet & stem
Deze voorstelling stond vorig seizoen geprogrammeerd, maar is vanwege het coronavirus verplaatst naar dit seizoen. Het concert is uitverkocht.

Zo 20 Open Podium - Muzikaal talent & Chris Alain 
.......... x Normaal € 5,00 Totaal €  

Za 26 - 19.00 uur     De andere oudejaars - Jan Beuving & Patrick Nederkoorn - try-out
.......... x Normaal € 20,50 Totaal €  

Za 26 - 21.15 uur     De andere oudejaars - Jan Beuving & Patrick Nederkoorn - try-out
.......... x Normaal € 20,50 Totaal €  

Wo 30 Ik heet Lucy Barton - Johanna ter Steege - try-out
.......... x Normaal € 21,00 Totaal €  

OKTOBER
Vr 2 Korrel Zout - Youp van ‘t Hek - try-out - Kaartverkoop d.m.v. loting voor alle geïnteresseerden incl. Theatervrienden. 
Geef vóór 9 september door of u wilt deelnemen aan de loting. Maximaal 2 kaarten per persoon. 
Ik neem deel aan de loting en wil graag .......... x Normaal € 21,00 Totaal €  

Za 3 Try (H)outen Comedy Night
.......... x Normaal € 10,00 Totaal €  

Di 6 De liefde voorbij  - Debby Petter
.......... x Normaal € 19,50 Totaal €  

Za 10 LUCHT - Elke Vierveijzer
.......... x Normaal € 18,50 Totaal €  

Zo 11 Muzikale stedentrip New York - Trio Baker, Roomenburg, Van Beek  
.......... x Normaal € 16,00 Totaal €  

Do 15 Buiten de lijnen - Lucky Fonz III
Deze voorstelling stond vorig seizoen geprogrammeerd, maar is vanwege het coronavirus verplaatst naar dit seizoen. De voorstelling is uitverkocht.

Zo 18 Naša priča (Ons verhaal) - LUKIĆ
.......... x Normaal € 19,50 Totaal €  

Wo 21 - 11.00 uur     Doe eens lief - Maas theater en dans - (2-7 jaar)
Bestel uw kaarten voor jeugdvoorstellingen vanaf start verkoop via 030 - 63 51 024, dan zorgen wij voor de juiste plaatsen.

Wo 21 - 15.00 uur     Doe eens lief - Maas theater en dans - (2-7 jaar)
Bestel uw kaarten voor jeugdvoorstellingen vanaf start verkoop via 030 - 63 51 024, dan zorgen wij voor de juiste plaatsen.

Do 22 - 13.00 uur     Wijzer - Maas theater en dans - (4-8 jaar)
Bestel uw kaarten voor jeugdvoorstellingen vanaf start verkoop via 030 - 63 51 024, dan zorgen wij voor de juiste plaatsen.

Do 22 - 16.00 uur     Wijzer - Maas theater en dans - (4-8 jaar)
Bestel uw kaarten voor jeugdvoorstellingen vanaf start verkoop via 030 - 63 51 024, dan zorgen wij voor de juiste plaatsen.

Vr 23 Tori - HNTjong - (6 - 10 jaar)
Bestel uw kaarten voor jeugdvoorstellingen vanaf start verkoop via 030 - 63 51 024, dan zorgen wij voor de juiste plaatsen.

Za 24 - 19.00 uur     De Grootste Helft  - Susan Visser & Eric Corton
.......... x Normaal € 27,00 Totaal €  

Za 24 - 21.15 uur     De Grootste Helft  - Susan Visser & Eric Corton
.......... x Normaal € 27,00 Totaal €  

Wo 28 Oudejaars 2020 - Dolf Jansen
.......... x Normaal € 23,00 Totaal €  

   Totaalbedrag van de bestelde kaarten €  

Bestelformulier sept - dec 2020
Vul per kaartsoort het gewenste aantal kaarten in op de stippellijn.

Voorbeeld: .......... x Normaal € 21,50

Prijzen zijn inclusief een drankje, m.u.v. de voorstellingen met een  . 
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Do 29 - 19.00 uur     Marc Meets Gitaarfestival
.......... x Normaal € 22,50 Totaal €  

Do 29 - 21.15 uur     Marc Meets Gitaarfestival
.......... x Normaal € 22,50 Totaal €  

Za 31 - 19.00 uur     De mens en ik - Tim Fransen - try-out
.......... x Normaal € 22,50  Totaal €  

Za 31 - 21.15 uur     De mens en ik - Tim Fransen - try-out
.......... x Normaal € 22,50  Totaal €  

 NOVEMBER
Zo 1 - 19.00 uur     Asociale Afstand - Freek de Jonge - try-out
.......... x Normaal € 22,50 Totaal €  

Zo 1 - 21.15 uur     Asociale Afstand - Freek de Jonge - try-out
.......... x Normaal € 22,50 Totaal €  

Wo 4 - 19.00 uur     Häppy Hour - Släpstick
.......... x Normaal € 22,50 Totaal €  

Wo 4 - 21.15 uur     Häppy Hour - Släpstick
.......... x Normaal € 22,50 Totaal €  

Do 5 - 19.00 uur     Häppy Hour - Släpstick
.......... x Normaal € 22,50 Totaal €  

Do 5 - 21.15 uur     Häppy Hour - Släpstick
.......... x Normaal € 22,50 Totaal €  

Vr 6 - 19.00 uur     Häppy Hour - Släpstick
.......... x Normaal € 22,50 Totaal €  

Vr 6 - 21.15 uur     Häppy Hour - Släpstick
.......... x Normaal € 22,50 Totaal €  

Za 7 - 16.00 uur     Häppy Hour - Släpstick
.......... x Normaal € 22,50 Totaal €  

Za 7 - 20.15 uur     Häppy Hour - Släpstick
.......... x Normaal € 22,50 Totaal €  

Zo 8 - 11.00 uur     1,2,3,4 Poppetje van Papier - De Grote Haay & 2-ater Producties - (3-8 jaar)
Bestel uw kaarten voor jeugdvoorstellingen vanaf start verkoop via 030 - 63 51 024, dan zorgen wij voor de juiste plaatsen.

Zo 8 - 15.00 uur     1,2,3,4 Poppetje van Papier - De Grote Haay & 2-ater Producties - (3-8 jaar)
Bestel uw kaarten voor jeugdvoorstellingen vanaf start verkoop via 030 - 63 51 024, dan zorgen wij voor de juiste plaatsen.

Do 12 - 19.00 uur     Bloemlezing 2020 - Stef Bos
.......... x Normaal € 25,00 Totaal €  

Do 12 - 21.15 uur     Bloemlezing 2020 - Stef Bos
.......... x Normaal € 25,00 Totaal €  

Za 14 - 15.30 uur     Ons Wereldrijk - Hotel Modern
.......... x Normaal € 21,00 Totaal €  

Za 14 - 20.15 uur     Ons Wereldrijk - Hotel Modern
.......... x Normaal € 21,00 Totaal €  

Vr 20 - 19.00 uur     Tere zieltjes - Jeroens Clan
.......... x Normaal € 17,50 Totaal €  

Vr 20 - 21.15 uur     Tere zieltjes - Jeroens Clan
.......... x Normaal € 17,50 Totaal €  

Za 21 Man in het Wild - Marc Meets Jaco Benckhuijsen en Joost Lijbaart
.......... x Normaal € 19,00 Totaal €  

Za 21 Vertelcafé - Aan de Slinger i.s.m. Vertelcafé Houten - JTSzaal
.......... x Normaal € 5,00 Totaal €  

   Totaalbedrag van de bestelde kaarten €  



Wo 25 - 19.00 uur     Daar moet je heen - Rosa da Silva
.......... x Normaal € 17,50 Totaal €  

Wo 25 - 21.15 uur     Daar moet je heen - Rosa da Silva
.......... x Normaal € 17,50 Totaal €  

Do 26 Meneer Green - Bram van der Vlugt, Thomas Cammaert, Thijs Prein en Luka Kluskens - try-out
.......... x Normaal € 28,50 Totaal €  

Vr 27 - 19.00 uur     SOLAS - LeineRoebana
.......... x Normaal € 23,50 Totaal €  

Vr 27 - 21.15 uur     SOLAS - LeineRoebana
.......... x Normaal € 23,50 Totaal €  

Zo 29 - 15.30 uur     Mijn Vader - Thomas, Sacha en Jos
.......... x Normaal € 17,50 Totaal €  

Zo 29 - 20.15 uur     Mijn Vader - Thomas, Sacha en Jos
.......... x Normaal € 17,50 Totaal €  

DECEMBER
Vr 4 - 19.00 uur     Een Goed Jaar - Theatergroep Suburbia
.......... x Normaal € 25,00 Totaal €  

Vr 4 - 21.15 uur     Een Goed Jaar - Theatergroep Suburbia
.......... x Normaal € 25,00 Totaal €  

Do 10 Amai - Pieter Verelst
.......... x Normaal € 18,50 Totaal €  

Za 12 Vers van de pers - Farbod
.......... x Normaal € 17,50  Totaal €  

Zo 13 - 13.30 uur     Gedoe - Theatergroep Splinter  
.......... x Normaal € 10,00 Totaal €  

Zo 13 - 16.00 uur     Gedoe - Theatergroep Splinter  
.......... x Normaal € 10,00 Totaal €  

Wo 30 BluesNight 2020 - King of the World
.......... x Normaal € 19,50 Totaal €  

   Totaalbedrag van de bestelde kaarten €  

Zie volgende pagina →



AANTAL 
BESCHIKBARE  

PLAATSEN

Kaartverkoop start later of evenement is gratis
Voor de volgende voorstellingen uit de brochure start de kaartverkoop later of is entree gratis: zo 4 okt Gluren bij de Buren, vr 30 okt/
ma 2 nov/di 3 nov De Vlinder, woe 11 nov Houtens Cultuurfeest, zo 15 nov Het Goud van Houten, 28 nov Pianocafé, za 19 t/m woe 23 dec 
Firma Dochters & Zn. Ze zijn derhalve niet op dit bestelformulier vermeld.

Eigen plaatskeuze & Kortingspakker 
Bij bestellen via het bestelformulier is plaatskeuze niet mogelijk. In verband met de beperkte capaciteit en omdat we de kaartverkoop 
voor het seizoen 20-21 in tweeën splitsen, geldt er geen Kortingspakker.

Het totaalbedrag van alle door mij bestelde kaarten   

Totaalbedrag van de bestelde kaarten    € ............................................

  Ik ben geen Theatervriend van Aan de Slinger en betaal € 7,50 administratiekosten € ............................................

  Ik ben Theatervriend van Aan de Slinger en betaal geen administratiekosten €  0,-

Totaalbedrag van mijn bestelling    € ............................................

Alle velden invullen, graag in blokletters. Alleen volledig ingevulde bestelformulieren worden verwerkt.

voorletter(s)  ..................................................................... achternaam ...........................................................................................................................................................

straat  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

postcode  ..................................................................... woonplaats ...........................................................................................................................................................

telefoon .......................................................................................................................

e-mail  .......................................................................................................................

  Ik beschik over iDEAL (internetbankieren). Ik ontvang per e-mail een reserveringsbevestiging van mijn bestelling en betaal via de 
betaallink in deze bevestiging. Indien ik een digitaal tegoed heb, kan ik dit verzilveren. Tip! Log op onze website in uw account in. 
Klik daarna op de betaallink in de e-mail. Zo komt u ingelogd binnen en ziet u meteen uw tegoed(en) staan.

  Ik beschik niet over iDEAL (internetbankieren) en betaal via factuur. Ik ontvang per e-mail of per post eerst een reserveringsbevesti-
ging van mijn bestelling en dien deze akkoord te geven. Hierna ontvang ik per e-mail of per post een factuur van mijn bestelling.

   Ik heb een digitaal tegoed en wil dit voor deze bestelling verzilveren. Wij zetten uw tegoed maximaal in. Voor een eventueel 
restant bedrag ontvangt u een factuur.

Na betaling ontvang ik de kaarten per e-mail, of per post indien ik geen e-mailadres heb. Ik ga akkoord met de regels en voorwaarden 
voor kaartverkoop zoals beschreven op de website van Aan de Slinger.

Stuur het bestelformulier in een voldoende gefrankeerde envelop naar Aan de Slinger, De Slinger 40, 3995 DE Houten. Houdt u er 
rekening mee dat het verwerken van het bestelformulier enige tijd in beslag neemt en dat ondertussen de kaartverkoop via internet 
doorgaat.  
 
 
 
 
 
 
 

Aan de Slinger   De Slinger 40 info@aandeslinger.nl www.aandeslinger.nl 
   3995 DE Houten  030 – 63 51 024 

Het programma van sept-dec 2020 vindt ‘coronaproof’ plaats. Het bewaren van de 1,5 meter afstand zorgt 
voor flink wat veranderingen. Het aantal voorstellingen is kleiner en het aantal beschikbare plekken per 
voorstelling zeker ook. Bent u benieuwd hoe een bezoek precies gaat verlopen, wat u kunt verwachten en 
wat wij van u verwachten? Lees er meer over in onze digitale brochure en op onze website.

Bestelformulier sept - dec 2020
Vervolg


