Roze vrijdag
beurskorting!
Tot 65% korting voor de Roze
Vrijdag op de 50PlusBeurs & Musical
Na Roze Maandag in Tilburg, Roze Woensdag in Nijmegen en natuurlijk
Roze Zaterdag is er nu ook Roze VRIJDAG (17 september) in Utrecht!
Profiteer van de speciale korting (alle beursdagen) en bezoek de 50PlusBeurs op Roze Vrijdag
voor € 9,75 (i.p.v. € 19,50). Ontvang bovendien gratis een heerlijk stuk gebak
en de 50PlusGids! Wilt u aansluitend ná de beurs ook naar
Musicalsterren in Concert? U betaalt voor Concert én Beurs
samen slechts € 19,75 (i.p.v. € 54,50), dat is een korting van 65%!

Tot

65 %

Aansluitend genieten:

Musicalsterren in Concert
met Ben Cramer en Joke de Kruijf

Stand 9B016

Gevarieerd
programma
Voor hem én haar! Een greep
uit de vele onderwerpen,
activiteiten en presentaties:
+ Fototentoonstelling met
werken van Mr. Pieter van
Vollenhoven
+ Spraakmakende modeshows
met couturier Jaap Rijnbende
+ Win een droomreis, u kiest
zelf uw droombestemming!
+ Proeverijen Plein met
culinaire lekkernijen uit alle
windstreken
+ Literair Café met bekende
schrijvers
+ Tijd om te Genieten Galerij
met ultiem genot!
+ Surf live op internet en win
bijzondere prijzen
+ Kunstpresentaties van
artistieke handen
+ Sportplein met NOC*NSF
+ Huisdieren Special met alle
verzorgingstips
(vervolg z.o.z.)

Wilt u (aansluitend aan de
beurs) naar Musicalsterren in
Concert? U betaalt dan slechts
€ 19,75 (i.p.v. € 54,50)

Geniet van de hoogtepunten uit bekende Nederlandse en internationale musicals. Ben
Cramer, Joke de Kruijf en het New Classic Quartet laten u gedurende een prachtige show
genieten van de mooiste musicalsongs uit The Phantom of the Opera, Les Miserables, Cats,
The Sound of Music, Evita, The Lion King, Mama Mia!, Tarzan, Beauty and the Beast, Man of
la Mancha, Chess, Sunset Boulevard, West Side Story en prachtige duetten uit Miss Saigon.
Maar ook Nederlandse Musicals uit de hand van Annie MG Schmidt komen voorbij, zoals
‘Heerlijk duurt het langst’ met het prachtige nummer ‘Vluchten kan niet meer’.
Ben en Joke presenteren op geheel eigen wijze een heerlijk avondconcert van 17.30 tot
19.30 uur, direct aansluitend aan de 50PlusBeurs (open van 10.00 tot 17.30 uur).
Met de combinatie beurs én concert bent u verzekerd van een bijzondere dag uit!

Reserveer snel met korting!
Bestel via www.plusticket.nl
telefonisch 026 377 97 36.
Uw actiecode is ROZE
Bestelkosten € 0,75 (internet)
of € 1,50 (telefonisch).

Klik hier voor
kortingskaarten

Roze vrijdag
beurskorting!
Tijd om te genieten!
Beleef het mee op de 50PlusBeurs 2010

Stand 9B016

Gevarieerd
programma
Voor hem én haar! Een greep
uit de vele onderwerpen,
activiteiten en presentaties:
(vervolg van vorige pagina)

‘Tijd om te genieten!’ Dat is het dit jaar het thema van de 50PlusBeurs. Met ruim
97.000 bezoekers is de 50PlusBeurs ‘s werelds grootste evenement voor actieve plussers. Van 15 tot en met 19 september 2010 biedt de 50PlusBeurs 50.000 m2 informatie,
amusement en voordeel in de Jaarbeurs te Utrecht.
Ruim 600 stands in 6 beurshallen met workshops, lezingen en presentaties. Maar ook vele
optredens op podia met muziek, show, dans en exposities. En natuurlijk heel veel voordeel,
proeverijen, cadeaus en acties. Wat dacht u van gratis vlaai? De gratis informatieve 50PlusGids? Of de gratis beurstas vol hebbedingetjes? Wie weet wint u de droomreis van uw
keuze! Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege handen! Op Roze Vrijdag (17 september)
zal er een verrassend duo optreden in onze Roze 50+ Nederland stand (9B016) met het
thema “herken de hetero”!

Tot

65 %

Belangrijke gegevens 50PlusBeurs 2010:
woensdag 15 tot en met zondag 19 september in de Jaarbeurs te Utrecht.
Gemakkelijk bereikbaar per trein. Openingstijden van 10.00 tot 17.30 uur.
Aansluitend Musicalsterren in Concert van 17.30 tot 19.30 uur.
Ruim 600 stands in 6 beurshallen. Meer informatie op www.50plusbeurs.nl

+ Verrassende optredens van
bekende artiesten
+ Financiële tips en advies
voor iedereen
+ Uitdagend koken, demonstraties met TV Top Koks
+ Terug in de tijd, maak je
eigen stamboom met behulp
van internet
+ Maak een proefrit op het
FietsParcours met de nieuwste
modellen.
+ Alles over inrichting van
uw huis en tuin. Adviezen en
tuinontwerpen op de beurs
+ De nieuwste technologie
voor huiselijk genieten
+ Danslessen van wereldkampioenen
+ Workshops digitale foto- en
videobewerking
+ Actieve uitdaging: van ballonvaart tot parasailing
+ Voorpremière van de nieuwste musicals
+ Presenteer zelf live TV en
Radio op de beurs
+ Politiek debat met politici en
leden van het kabinet
+ Ontspannende gezondheids
tips en voorlichting
+ Exotisch VakantiePodium
met optredens én heerlijke
vakantie ideeën
+ Autoplaza met de nieuwste
modellen van grote automerken
+ Elke dag kans op Het Ultieme
Genot … en nog veel meer

