Bestelformulier abonnement

Laus Polyphoniae 2020
Eén formulier per abonnementhouder. U kan dit bestelformulier ook downloaden van www.amuz.be/tickets.
Invullen in blokletters a.u.b.
Terugsturen naar AMUZ, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen of (persoonlijk) meenemen naar de ticketbalie.
Dhr.

Mevr.

Naam ................................................................................................Voornaam .................................................................... Geboortedatum .......................
Straat ............................................................................................................. Nr. .............................Bus ............................ Postcode..................................
Plaats ............................................................................................................. Land ...............................................................................................................
E-mail......................................................................................................................................................................................................................................
Tel. .................................................................................................................. Gsm ................................................................................................................
Leveringsmethode
Per post (€ 1)

E-ticket (gratis)

Reductie (enkel aanvinken indien van toepassing)
-26

65+

Lerarenkaart

Lid Davidsfonds/Herita

Houd mij op de hoogte
AMUZ mag mij op de hoogte houden van andere concerten en activiteiten binnen de programmatie.
Per post
Per e-mail
Beide
Ticketverkoop
Tickets kunnen worden gekocht vanaf zaterdag 7 maart 2020 om 9 uur. Dit kan online (via www.amuz.be) of aan de ticketbalie van AMUZ. We verwerken enkel
bestellingen die correct op de bestelformulieren zijn ingevuld. Op zaterdag 7 maart staan wij tussen 9 uur (deuren openen om 8 uur) en 12 uur tot uw beschikking.
Wij kunnen op dat moment geen telefonische bestellingen verwerken, maar zijn wel bereikbaar voor ondersteuning mocht u problemen ondervinden bij uw online
reservatie. Bestelformulieren die vóór 7 maart worden binnengebracht, worden in volgorde van ontvangst verwerkt vanaf zaterdag 7 maart in de namiddag.
Ticketbalie AMUZ, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen (DI & DO 13.00-16.00) | T +32 (0)3 292 36 80 | tickets@amuz.be | www.amuz.be
Festivalabonnement
Stel zelf uw persoonlijke keuzeabonnement samen en geniet een korting op de basisprijs die afhangt van het aantal gekozen concerten. De korting is enkel geldig op
tickets voor concerten tijdens Laus Polyphoniae 2020 die in eenzelfde bestelling worden aangekocht. Alleen de concerten die op dit bestelformulier (zie ook www.
amuz.be/abonnementen) staan vermeld, komen in aanmerking. Elk abonnement is persoonsgebonden. Op uw aankoop van losse tickets ontvangt u geen korting.
Contrapunt | 6+ = 15 % korting vanaf 6 verschillende concerten
Contrapunt | 12+ = 20 % korting vanaf 12 verschillende concerten
Contrapunt | 18+ = 25 % korting vanaf 18 verschillende concerten
AMUZ-intro
Het jongerenabonnement AMUZ-intro laat jongeren t.e.m. 26 jaar proeven van de seizoensconcerten. Een kaart kost € 25 en biedt de mogelijkheid 5 concerten naar
keuze bij te wonen. AMUZ-intro is strikt persoonlijk en geldig tijdens één seizoen. Meer info vindt u op onze website: www.amuz.be/bestelamuzintro.
Word AMUZ-ambassadeur
Natuurlijk hopen we dat u van uw avondje uit geniet in het gezelschap van uw vrienden of familie. Als ambassadeur van AMUZ informeert u uw kennissenkring
actief over het aanbod van AMUZ. Als u in één bestelling voor minimaal 5 personen een abonnement aankoopt, wordt u als hoofdbesteller onze ambassadeur. U en
uw partner genieten dan verschillende voordelen (zie www.amuz.be/word-amuz-ambassadeur). Uw ambassadeurschap loopt gedurende het volledige seizoen 20|21.
Reservatie- en verzendkosten
AMUZ rekent € 2 kosten aan per reservatie van één of meerdere tickets, kosten die niet zijn inbegrepen bij de vermelde ticketprijzen. Bij aankoop van tickets aan
de ticketbalie zonder voorafgaande reservering worden deze kosten niet aangerekend. Wilt u de tickets per post ontvangen, dan rekenen wij € 1 verzendkosten aan.
Kiest u voor e-tickets, dan betaalt u de verzendkosten niet.
Reducties
AMUZ werkt steeds met genummerde zitplaatsen, tenzij anders vermeld. Genummerde zaalopstellingen hebben meestal twee prijscategorieën. Binnen elke
categorie geldt een reductietarief voor -26/65+, lerarenkaart, Davidsfonds Cultuurkaart, lidmaatschap Herita en groepen vanaf 10 personen. Wie jonger is dan 19
jaar, betaalt slechts € 5 per ticket. Personen met een VT-statuut kunnen een bijzondere korting genieten.
Meer info vindt u op onze website: www.amuz.be/tarieven-reducties-voordeelformules.
Terugname tickets
Tickets kunnen worden geruild tot 7 dagen voor het concert waarvoor ze werden gekocht. Hiervoor worden € 2 ruilkosten per ticket aangerekend. Ruilen kan alleen
tijdens de reguliere openingsuren van de ticketbalie: DI & DO 13.00-16.00. Tickets worden niet terugbetaald, dat geldt ook voor niet-gebruikte tickets.
AMUZ vindt het belangrijk u persoonlijk op de hoogte te kunnen brengen van eventuele programmawijzigingen of u te informeren over andere praktische zaken met betrekking tot de concerten waarvoor u tickets
kocht. U geeft als klant hierbij uw uitdrukkelijke toestemming aan AMUZ voor het opslaan van uw adresgegevens. Die worden enkel voor interne doeleinden gebruikt en zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan
derden. Voor meer gedetailleerde informatie kan u terecht op www.amuz.be of kan u onze gratis seizoensbrochure aanvragen.
Alle informatie onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie vindt u op www.amuz.be.

Zie achterzijde

Laus Polyphoniae 2020
Abonnement op naam van (één formulier per abonnementhouder)
..........................................................................................................................................................................
cat. 1
bas.

cat. 2
red.

bas.

TOTAAL

red.

T

21/08/2020 20.00

Contrapunctus & Choir Of The Queen’s College Oxford

€ 32

€ 28

€ 28

€ 24

T ...................

22/08/2020 20.00

Cappella Pratensis & Ensemble Alamire

€ 32

€ 28

€ 28

€ 24

T ...................

22/08/2020 22.15

Musicke & Mirth

€ 20

€ 16

23/08/2020 20.00

Ensemble InAlto & Cappella Mariana

€ 28

€ 24

23/08/2020 22.15

Musicke & Mirth

€ 20

€ 16

24/08/2020 13.00

B-Five & InVocare

€ 20

€ 16

€ 16

€ 14

T ...................

24/08/2020 20.00

Stile Antico

€ 32

€ 28

€ 28

€ 24

T ...................

24/08/2020 22.15

L’Ultima Parola & Herman De Winné

€ 24

€ 20

€ 20

€ 16

T ...................

25/08/2020 13.00

Le Miroir de Musique

€ 20

€ 16

€ 16

€ 14

T ...................

25/08/2020 20.00

Lieve Blancquaert & Tiburtina Ensemble

€ 28

€ 24

-

-

T ...................

25/08/2020 22.15

Lieve Blancquaert & Tiburtina Ensemble

€ 28

€ 24

-

-

T ...................

25/08/2020 22.15

Michał Gondko & Nigel North

€ 24

€ 20

-

-

T ...................

26/08/2020 20.00

La Fonte Musica

€ 28

€ 24

€ 24

€ 20

T ...................

26/08/2020 22.15

Pluto-ensemble & Hathor Consort

€ 24

€ 20

€ 20

€ 16

T ...................

27/08/2020 13.00

Capriccio Stravagante

€ 20

€ 16

€ 16

€ 14

T ...................

27/08/2020 20.00

La Grande Chapelle

€ 24

€ 20

€ 20

€ 16

T ...................

27/08/2020 22.15

Ratas del viejo Mundo

€ 20

€ 16

€ 16

€ 14

T ...................

28/08/2020 13.00

Franz Vitzthum & Dryades Consort

€ 20

€ 16

€ 16

€ 14

T ...................

28/08/2020 20.00

Sollazzo Ensemble

€ 28

€ 24

€ 24

€ 20

T ...................

28/08/2020 22.15

Cinquecento

€ 20

€ 16

29/08/2020 17.00

Huelgas Ensemble Ut Re Mi Fa Sol La

€ 24

€ 20

€ 20

€ 16

T ...................

29/08/2020 20.00

Huelgas Ensemble Ave Maris Stella

€ 24

€ 20

€ 20

€ 16

T ...................

29/08/2020 22.15

Huelgas Ensemble O Florens Rosa

€ 24

€ 20

€ 20

€ 16

30/08/2020 20.00

L’Achéron

€ 28

€ 24

€ 24

€ 20

-

€ 24

-

T ...................

€ 20
-

-

T ...................

-

SUBTOT. A

T ...................

T ...................

T ............

Contrapunt | 6+

15 % korting vanaf 6 verschillende concerten

- T ...............

Contrapunt | 12+

20 % korting vanaf 12 verschillende concerten

- T ...............

Contrapunt | 18+

25 % korting vanaf 18 verschillende concerten

- T ...............
SUBTOT. B

EINDTOTAAL

- T ...............

T ...............

