


Bestel nu uw kaarten voor deze onvergetelijke

’Lazy Sunday Afternoon’ !

Ik bestel kaarten à € 67.50 per persoon
voor het openluchtconcert ’Lazy Sunday Afternoon’

Ik bestel kaarten à € 17.50 per persoon
voor het kinderprogramma

Naam

Voorletters Dhr/Mevr.

Adres

Postcode Plaats

Telefoon

E-mail

Datum Handtekening

LAZY SUNDAY AFTERNOON
Voor het vijfde jaar op rij organiseert Bilderberg Landgoed Lauswolt deze zomer een uniek
openluchtconcert, op het gazon voor het hotel. Ook dit jaar brengen wij u een matinee met de naam
‘Lazy Sunday Afternoon’. Het Noord Nederlands Orkest, onder leiding van dirigent Jan Willem de
Vriend, zal wederom een verrassend concert verzorgen. Op zondagmiddag 28 juni 2009 kunt u
zich mee laten voeren door o.a. het meeslepende en overrompelende Vioolconcert van Mendelssohn
met violiste Simone Lamsma en geniet u van de welbekende klanken van de Vijfde symfonie van
Beethoven.

PROGRAMMA
Op 28 juni verwelkomen we u vanaf 14.15 uur met een heerlijk apéritief, waarna wij om 14.30 uur
een bijzondere High Tea serveren. Het concert begint om 15.00 uur en wordt om ca. 17.15 uur
afgesloten met het laatste deel van de High Tea. Wilt u uw kinderen meenemen? Speciaal voor hen is
er een kinderprogramma met begeleiding, zodat u ongestoord kunt genieten van het concert.

KAARTVERKOOP & INFORMATIE
Prijs € 67.50 p.p. inclusief High Tea / Kinderprogramma € 17.50 p.p. inclusief programma,
begeleiding en iets lekkers. Wij raden u aan – om teleurstellingen te voorkomen – uw toegangskaarten
tijdig te bestellen bij Bilderberg Landgoed Lauswolt via onderstaande antwoordkaart of per e-mail:
lauswolt.reservation@bilderberg.nl. Tel (0512) 38 12 45. Toegangskaarten zijn ook te bestellen via
www.bilderberg.nl. Hier vindt u tevens informatie om te blijven overnachten in het hotel. Meer informatie
over het concert vindt u ook op www.nno.nu
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