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Waarom de benefiet Hyper Actie(f) een spetterend feest
is waar je bij moet zijn!

Bestel tickets

Op 30 juni 2018 organiseren sympathisanten van centrum ZitStil samen
met de voorzitter Jan De Kesel een benefiet ten voordele van centrum

ZitStil. Deze gaat door op een gezellige locatie in de Dijkstraat 40 in
9240 Zele. De voorverkoop is een groot succes! We verwachten dan ook
zo'n 250 aanwezigen.

We willen jullie graag overtuigen waarom de benefiet Hyper Actie(f) een
spetterend feest is waar je bij moet zijn!

Leuke bands en muzikanten
Tijdens de benefiet treden er
verschillende bands en muzikanten
op. Waaronder de veelbelovende
band Neo Minor, singer-songwriter
Metz, de top coverband Tram 3 en
DJ Marc Du Mesniel.

Een unieke en aangename locatie

De benefiet gaat door zal
doorgaan in een grote, open hal op
de terreinen van een boerderij. Het
zal voelen alsof je buiten zit,
terwijl we toch droog zitten moest
het regenen. Maar uiteraard
hebben we goede hoop dat het
uitstekend zomerweer zal zijn op
30 juni!

Lekker eten en drinken
Op de benefiet zal een foodtruck
zorgen voor heerlijke spitburgers.
Er wordt ook een mobiele toog
voorzien waar de volgende
dranken geschonken worden:
water en frisdranken, de
bieren Estaminet , Cornet, Palm,
Kriek en Hoegaarden, Cava Xenius
en witte en rosé wijn van Chateau
De La Malleveille.

Overtuigd? Bestel dan nu je tickets!
Wil je deze gezellige avond mee beleven en zo centrum ZitStil steunen of
wil je gewoon ons een steuntje geven door uit sympathie een kaart te
kopen? Bestel dan nu je tickets in voorverkoop! Deze kosten €12 (€15
aan de kassa, indien nog niet uitverkocht). De benefietavond start om
18u!
Na de aankoop kan je jouw tickets downloaden. Je vindt ze ook terug als
bijlage in de mail die je wordt toegezonden.

Bestel tickets

Centrum ZitStil
Kruishofstraat 341 - 2610 Wilrijk
03 830 30 25 - info@zitstil.be

Wil je jouw mailing voorkeuren aanpassen?
Je kan hier je voorkeuren aanpassen of uitschrijven.
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