
De 50PlusBeurs presenteert:

GUIDO’S ORCHESTRA

16e editie 50PlusBeurs, van 17 t/m 21 september
in de Jaarbeurs te Utrecht: 600 stands in 6 hallen
bieden volop informatie, amusement en voordeel.
Open van 10:00 tot 17:00 uur. Guido’s Orchestra
op 17 & 20 september van 17:30 tot 19:30 uur.

Met de combinatie beurs én concert bent u
verzekerd van een bijzondere dag uit. U kunt
echter ook beslissen om het concert en de beurs
op verschillende dagen te bezoeken.
U ontvangt twee aparte tickets! De beurstickets
zijn op elke beursdag geldig.

50PlusBeurs en Guido’s Orchestra:
Exclusieve combinatie

Guido was eerste violist van het
Straussorkest van André Rieu.
Kijk op www.plusticket.nl voor een
indrukwekkende kennismaking in
beeld en geluid.

''Stichting Springlevend is door de organisatie van de
50PlusBeurs in de gelegenheid gesteld om van
17 tot en met 21 september a.s. op de beurs te staan.
We willen u als donateur en/of vrijwilliger van
Springlevend van harte uitnodigen om langs te komen
bij onze stand in hal 12. Middels deze flyer kunt u een
gratis entreekaartje verkrijgen voor de 50PlusBeurs met
als bijzondere verrassing vrijkaartjes voor het concert van
Guido's orchestra''.



Herkenbaar klassiek, fraaie
popsongs, prachtige filmmuziek

Bestel nu uw
Vrijkaarten!
Normaal:
Concert € 35,00 en 50PlusBeurs € 18,00 samen € 53,00

Exclusief voor u:
Gratis toegang voor de 50PlusBeurs èn het concert van Guido’s Orchestra!
Beperkt kaarten beschikbaar, snel reserveren is gewenst!
Bestel uw kaarten via: 026 - 377 97 36

Groots vervolg op het succes van De Drie Baritons Concerten tijdens de 50PlusBeurs
van vorig jaar! Bent u fan van de muziek van bijvoorbeeld André Rieu of James Last?

Houdt u van een swingende combinatie van muziekstijlen?
Klassieke muziek in moderne uitvoering, maar ook latin, folk,

filmmuziek en pop? Stilzitten is geen optie tijdens de
overweldigende show van het 30-koppig orkest dat de
sterren van de hemel speelt onder leiding van Guido
Dieteren. Laatste concerten in Nederland, daarna op
tour in Europa, Japan en Amerika!
Guido’s Orchestra is bekend van gezamenlijke
optredens met: Alessandro Safina, Marco Borsato,
Andrea Bocelli en Lionel Richie.
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