
Pagina 38 | www.lauwers.be www.lauwers.be | Pagina 39 

EV
EN

EM
EN

TE
N

André Rieu is terug in Maastricht! Geniet van André’s 
zomeravondconcerten op het meest romantische 
plein van Nederland: het Vrijthof in Maastricht! 
Geniet van de unieke optredens van André Rieu 
en het Johann Strauss orkest, van alle solisten en 
gastoptredens! Ieder jaar pakt André groots uit met 
bijzondere gastartiesten op het Vrijthof! Feest mee en 
geniet van de meeslepende walsen, klassieke muziek, 
operette en musical... een avond om niet te vergeten. 
Kom zelf kijken waarom André Rieu al een aantal jaren 
een van de populairste live acts ter wereld is! 

Zing mee met de mooiste levensliedjes tijdens deze 
middagshow! Na een lekker middagmaal zorgen 
Corry Konings, Paul Severs, Bobby Prins, Albert en 
Kurt Crabbé voor de aangename sfeer. 

Programma: 12u00: Middagmaal:

Groentesoep met balletjes 
*** 

Kiptournedos met saus, warme groenten  
en aardappelgarnituur. 

*** 
Dessert

Aansluitend showprogramma

 18u00: Broodmaaltijd

Na het overdonderend succes van de spektakel-
musical 14-18, komt Studio 100 nu met een opvolger: 
de spektakel-musical 40-45. Deze spektakel-musical 
40-45 belooft zo spectaculair te worden als zijn 
voorganger en zal het verhaal vertellen van het verzet 
in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 
première is voorzien voor 2018, exact 100 jaar na het 
einde van de Eerste Wereldoorlog én het moment 
waarop helaas de kiem voor de Tweede Wereldoorlog 
werd gelegd.

INBEGREPEN
 � Zitplaats categorie 3
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
 � Vrijdag 20 juli 2018 (21u00)

PLAATS
 � Vrijthof - Maastricht

INBEGREPEN
 � Zitplaats 
 � Vervoer met luxe autocar
 � 3-gangen middagmaal
 � Broodmaaltijd
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
 � Donderdag 22 november 2018 (11u30)

PLAATS
 � Kaasboerin-Postel

INBEGREPEN
 � Zitplaats in de gekozen categorie
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATA
 � Zaterdag 13 oktober 2018 (20u30)
 � Zondag 14 oktober 2018 (14u30)
 � Zaterdag 20 oktober 2018 (20u30)
 � Zondag 28 oktober 2018 (14u30)
 �Woensdag 31 oktober 2018 (20u30)

Categorie 1:

€ 79 pp
Categorie 3: 
€ 62 pp
alleen vervoer: € 18 pp

Opstapplaats: woe 31/10: E16  
za 13/10 & 20/10: E4 • zo 14/10 & 28/10: E8

€

Zitplaats:

€ 53 pp
Opstapplaats: E14

€

Categorie 3: 
€ 95 pp
alleen vervoer: € 20 pp 

Opstapplaats: E1

€

André Rieu in Maastricht NEDERLAND • NIEUW

Carrousel van levensliedjes BELGIE • NIEUW

40-45 - Spektakel-Musical BELGIE

-€5 KORTING PER TICKET*

*Korting enkel geldig op weekdagen, niet op zater-
dag & zondag. Niet geldig bij alleen vervoer.


