27, 28 februari & 1 maart 2018
VIP tickets info

De Avond van de Filmmuziek is het grootste evenement
van Nederland waarbij film en de muziek,
entertainment en entourage samen komen in het
Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam.
De vijfde editie van De Avond van de Filmmuziek
vindt plaats op 27, 28 februari en 1 maart 2018.
Het Grammy Award winnende Metropole Orkest speelt
de mooiste muzikale composities die speciaal voor film
zijn geschreven onder leiding van een wereldberoemde
dirigent. Jan Versteegh presenteert de avond en
gastenmusici maken de avond onvergetelijk.
Kortom, het culturele evenement waar u en uw gasten
graag bij aanwezig willen zijn. Voor 28 februari en 1
maart bieden wij VIP tickets en arrangementen aan
voor een feestelijke avond uit.

Met een VIP arrangement is uw avond compleet
verzorgd. Inclusief the best seats in the house en een
sfeervol diner of gezellige borrel is een VIP arrangement
de ideale manier om van De Avond van de Filmmuziek
te genieten. VIP arrangementen zijn geschikt voor zowel
particulieren als bedrijven.
Naast de warme ontvangst van onze hostess wordt uw
avond voorzien van uitstekende catering en maakt een
live kwartet een swingende afsluiting van de borrel na
het concert.

Prijzen VIP arrangementen 28 februari en 1 maart
VIP Borrel € 95,Inclusief kaartje rang 1+, drankjes en hapjes voor aanvang,
in de pauze en na afloop van het concert.

VIP Diner €230,• Een zitplaats op het frontbalkon, rang 1 +
• Ontvangst in een sfeervolle VIP-foyer
• Aperitief bij binnenkomst
• Walking dinner geserveerd met bijpassende wijnen
• Dessert geserveerd in de pauze
• Dranken tijdens de show*
• Borrel na afloop van de show in de Spiegelzaal
• Klein cadeautje als aandenken aan de avond
• Hostess begeleiding en eventsupport
* Bier, wijn en frisdranken

Meer informatie over VIP Borrel via info@avondvandefilmmuziek.nl
Meer informatie over VIP Diner via http://www.tunedhospitality.nl/event/deavondvandefilmmuziek/

