
Uw booster in tijden van nood !
We zitten allemaal in de shit. Intussen al twee jaar maar het lijkt veel langer.Veerle Malschaert hobbelt net als u 
van quarantaine naar quarantaine. Maar daar gaan we het niet over hebben. Of toch wel! 

Maar dan op een leuke manier, vooruit. En hoe geraken we eruit ? Want dans le kakka, tu dois devenir Pippi!
Uw weet wel de Langkous. Veerle gooit er 2 jaar frustratie uit in een lange gulp waarbij u amper bijkomt van 
het lachen terwijl u intussen denkt, ja dat gevoel heb ik ook ! De show is herkenbaar, bezit een uitstekende 
opbouw en hoge grapdichtheid en Veerle speelt alsof de duivel haar op de hielen zit. 

Credits: Spel en tekst: Veerle Malschaert • Coaching: Ivan Pecni  • Decor en techniek: Thomas Derocker

Steun VZW De Heide uit Merelbeke met een VIP FORMULE van slechts 330 Euro waarvoor u het volgende krijgt:
 •6 VIP toegangskaarten voor de eigenlijke voorstelling inclusief VIP Receptie voorafgaand aan het optreden: 
 •Exclusief voor de VIP Formule vanaf 18.30 u tot 19.50 u.
 •Type receptie: 1 fles champagne Louis Nicaise , frisdranken, diverse hapjes (tapa’s)
 •Extra flessen champagne (Nicaise Reserve)  te verkrijgen aan 30 €/fles.
 •Voorbehouden party-tafel(s)
 •Voorbehouden plaatsen vooraan in de zaal, gegroepeerd per sponsor 
 •Optreden: 20u00 stipt. 
 •Receptie na het optreden: 22u00 – 24u00 (inclusief bieren , wijnen, waters en sandwiches)
 •Locatie: Cultuurhuis Merelbeke  – Driekoningenplein 15 – 9820 Merelbeke, 3 uur gratis parking.
 •Inschrijven voor de VIP formule kan bij uw contactpersoon bij Kiwanis Gent Gravensteen
   https://kiwanisgentgravensteencomedynight.be/product/ticket/
  VZW De Heide: ines.caus@zorgdorpen.be 

INSCHRIJVINGSFORMULIER VIP-FORMULE 24/09/2022 
 330 Euro (6 VIP kaarten)                                                … x 330 € =      ……… 

Firma:    ……………………………………………………………………………………… 
Contactpersoon:  ……………………………………………………………………………………… 
Facturatieadres: ………………………………………………………………………………………
BTW nummer :  ……………………………………………………………………………………… 
Handtekening:  ……………………………………………………………………………………… 

JE SUIS PIPPI (dans le kakka) 

VEERLE MALSCHAERT
JE SUIS PIPPI (dans le kakka) 

VEERLE MALSCHAERT

VIP FORMULE VIP FORMULE 
17° KIWANIS COMEDY NIGHT

Cultuurhuis Merelbeke
Driekoningenplein 15 - 9820 Merelbeke 

Zaterdag 24 September 2022
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NIEUWE LOCATIE

ONWEERSTAANBAAR GRAPPIG!

      .............................................................................................................................................................................


