CONCERT van de HOOP
vrijd. 28 aug. 2020 - 20:00u.
H. Godelievekerk
Honzebroekstraat 19
Roeselare
___________
In plaats van een vast ticketbedrag vragen wij dat u na afloop van het concert een vrije bijdrage doneert
navenant uw waardering voor dit concert en de eventuele steun die u wil verlenen aan onze
cultuurwerking.
Reden: ‘Sound Of Silence’ is de corona-SOS-kreet van de cultuursector. Het aantal concertbezoekers
wordt beperkt terwijl vliegtuigen vol zitten. Onze cultuurwerking wil deze SOS-kreet ondersteunen,
niet door zomaar te helpen klagen maar met een concert. Het kan perfect met geruststellende
coronapreventie, in de hoop dat het publiek ons gebaar steunt met een royale vrije bijdrage. Tevens
door uw entourage mee uit te nodigen.
Na zoveel maanden zonder, wie niet applaudisseert laat een traan van ontlading.
___________
RESERVEREN:






Ticketprijs: vrije bijdrage
Indien u reeds vooraf betaalde:
- krijgt u na het concert het bedrag terug navenant u wil doneren als vrije bijdrage voor dit
concert op 28 aug. en de steun die u onze cultuurwerking gunt.
- bij concert-verdaging of -annulering blijven de betalingen één jaar geldig voor een concert
naar keuze uit onze concertkalender. Eventuele prijsverschillen worden dan verrekend aan
de inkom.
Reservatie verplicht: vermeld de concertdatum ’28.08 ‘ + aantal personen
+ doormailen: ieders naam, adres en tel.nr. (coronaregistratie verplicht)
Reserveren per e-post oekeneNV@live.be, of op de valreep een berichtje naar 0475 23 98 01.
Reserveer tijdig - Maximum 80 plaatsen!
Geruststellende coronapreventie: INFO. Plaatsen worden aangeduid door de corona-stewards.
Dragen van een mondmasker in de kerkruimte is verplicht en zijn ter plekke verkrijgbaar.

HINT: verifieer voor uw komst op deze webstek of het concert plaats grijpt, want het kan verplaatst
worden omwille van corona-restricties.
_________________________
Door uw aanwezigheid steunt u ons dienstbetoon ‘De LINK’
Dank aan ons MECENAAT.

_________________________________________________________________________________________________________________________

‘Oekene Inviteert’ - org. & t.v.v. ‘De LINK’ - www.oekeneNV.be

