Jubileumweekend Kaarten Bestellen
Ons 30-jarig jubileumfestival, Jubileumweekend “Grand Finale”, vindt plaats van 25 t/m 27 september
bij het zeer sfeervolle nieuwe podium de Muziekhaven aan het Papenpad 13 in Zaandam.
Het programma is als volgt:
A. Vrijdag 25 september

19.00 uur

Belinfante Strijkkwartet

B. Zaterdag 26 september

11.00 uur

Satomi Chihara (piano)

C. Zaterdag 26 september

16.00 uur

Viola Blache (zang) en Jaap Kooi (piano)

D. Zondag 27 september

16.00 uur

Storioni Trio

U kunt kaarten bestellen voor deze concerten. Dat kan alleen vooraf via e-mail en met vooraf betalen
via uw bank. Aan de deur is kaarten kopen niet mogelijk (coronamaatregel). Er zijn twee
mogelijkheden:
1. Wilt u de vier concerten op afstand bekijken via een live-stream?
U kunt daarvoor een abonnement kopen voor de vier concerten van € 30,-.
• Stuur een mail aan 30jaarmuziekkamer@gmail.com met de volgende gegevens:
Naam besteller
Mailadres
Telefoonnummer
•
•

•

U ontvangt dan een betaalverzoek voor 30 euro via de mail van de penningmeester Menno
Oversluizen. Na ontvangst van de betaling ontvangt u van ons een bevestigingsmail.
Voor het concert ontvangt u een mail van ons met de link naar het concert én een code. Bij
het aanklikken van die link komt u uit bij het concert. U kunt nu gewoon kijken op de
opgegeven datum en tijd.
De inhoud van het programmaboekje vindt u dan op onze website
www.stichtingdemuziekkamer.nl .

2. Wilt u concertkaarten kopen?
Er is één vaste prijs voor deze concerten ingesteld van €15,- per kaart per concert, inclusief
programmeboekje. U mag een maximum van 2 kaarten per concert bestellen. In verband met de
Coranamaatregelen is er een klein aantal stoelen aanwezig in de kerk.
•

Stuur een email aan 30jaarmuziekkamer@gmail.com met de volgende gegevens.
Vanwege de noodzakelijke traceerbaarheid van de aanwezigen i.v.m. corona hebben we
dan gegevens nodig van de aanwezige voor wie u kaarten bestelt:

Naam besteller/ aanwezige1
Welk concerten (A,B,C,D) + aantal
kaarten (maximum 2 per concert)
Mailadres
Telefoonnummer
Naam aanwezige2
Mailadres aanwezige2 *
Telefoonnummer aanwezige2
*koopt u kaarten voor twee mensen? Geef s.v.p. aan of jullie van hetzelfde huishouden zijn.

•

•
•
•

•
•
•
•

U ontvangt dan een betaalverzoek via de mail van de penningmeester Menno Oversluizen.
Na het versturen van ons betaalverzoek houden wij de reservering 2 werkdagen voor u vast
zodat u het aangegeven bedrag kunt betalen.
Als de betaling binnen is, ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Vergeet niet uw
bevestigingsmail mee te nemen naar het concert.
Als de betaling niet op tijd binnen is, komt u reservering te vervallen.
Als u aangegeven hebt dat u niet per betaalverzoek kan betalen, dan ontvangt u van ons
een mail retour met de betaalgegevens. Betaalt u dan alstublieft per omgaande. Na ons
betaalverzoek houden wij de reservering 4 werkdagen voor u vast zodat u het aangegeven
bedrag kunt betalen.
Als de betaling binnen is, ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Vergeet niet uw
bevestigingsmail smee te nemen naar het concert.
De kaartverkoop verloopt in volgorde van binnenkomst van de bestellingen en vol is vol!
Als een concert uitverkocht is, dan vermelden we dat op onze website
www.stichtingdemuziekkamer.nl .
Bestelt u via mail kaarten voor een uitverkocht concert, dan berichten we u dat per mail en
plaatsen we u op de reservelijst. U kunt er dan ook voor kiezen een streamingabonnement
te bestellen.

Als concerten vanwege coronamaatregelen en dergelijke onverhoopt niet door mochten gaan, dan
ontvangt u van ons een mail (of als het op korte termijn is een telefoontje) waarin we aangeven wat er
dan gaat gebeuren. Ook daarvoor hebben we uw contactgegevens nodig. Als helemaal geen concerten
kunnen plaatsvinden, dan kunt u desgewenst het bedrag van uw bestelling retour ontvangen.
Het bestuur van de Muziekkamer gaat zeer vertrouwelijk om met de door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens en zal deze vernietigen zodra dat mogelijk is (gezien de coronamaatregelen).
Als u vragen hebt, ook over de bestelmethode, stuur ons dan een mail met uw vraag, naam en
telefoonnummer via 30jaarmuziekkamer@gmail.com . Dan nemen we contact met u op.

We hopen u weer zowel fysiek als digitaal te ontmoeten om samen te genieten van onze
Jubileumconcerten.
Het bestuur van de Muziekkamer

