Nieuwsbrief Filmfestival Veenhuizen

Filmweekend 20 en 21 maart 2020 - nieuwsbrief #1

Het filmweekend komt
eraan!
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart
a.s. kun je weer volop genieten van mooie
en indrukwekkende arthouse/
filmhuisfilms op bijzondere locaties in
Veenhuizen.
Dit jaar wordt alweer de 9e editie van het
filmweekend gehouden. Het thema van
het aankomende weekend wordt in de
volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.
Daarnaast lees je in nieuwsbrief #2 ook
meer over het filmprogramma, de
filmlocaties en de maaltijden. We houden
je dus nog even in spanning!
Kun je niet wachten en wil je alvast
tickets reserveren? Vul dan het
reserveringsformulier in via onderstaande
knop of via de website.

Tarieven tickets
Reserveren van tickets is noodzakelijk.
Wees op tijd, want zoals elk jaar is het
animo groot.
Vrijdagavond
(2 films)

€22,50 p.p.

Zaterdagmiddag- en avond
€29,50 p.p.
(3 films)
Vrijdag en zaterdag
(5 films)

€47,50 p.p.

Filmkeuze
Tijdens het weekend kun je in totaal 5 films
bekijken uit een keuze van 8 films.
Binnenkort verschijnt nieuwsbrief #2
waarin de films bekend gemaakt worden.
Tevens word je dan geinformeerd over de
wijze waarop je je filmkeuze kenbaar kunt
maken.

Maaltijden
Net als voorgaande jaren is het mogelijk
om een hapje te eten tijdens het
filmweekend. In nieuwsbrief #2 wordt
informatie gegeven over de maaltijden en
de wijze waarop je deze kunt reserveren.

Reserveer tickets

Annuleringen
Annuleringen t/m zondag 15 maart 2020
zijn kosteloos, daarna wordt de gehele
reservering in rekening gebracht.

Meer informatie
Houd je e-mailbox in de gaten!
Binnenkort verschijnt nieuwsbrief #2
met meer informatie over het thema
van dit filmweekend, de
filmprogrammering, de filmlocaties en
de maaltijden.

Facebook

Website

www.filmfestivalveenhuizen.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
contact@filmfestivalveenhuizen.nl toe aan uw adresboek.

