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Aangeboden: 
Gratis theaterbezoek 
mét 3 gangendiner 

Gezocht: 
Utrechter met kleine portemonnee

Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel) en Stadschouwburg Utrecht vieren dat 
Utrecht 900 jaar bestaat. Hoe? Door theaterervaringen cadeau te geven 

aan Utrechters van 14 jaar en ouder. 

Er is een beperkte hoeveelheid tickets beschikbaar, 
dus reserveer snel als je erbij wil zijn. OP=OP

Wat is inbegrepen?
●  Theatervoorstelling ‘Licht’
● 3 gangendiner in restaurant   
 (vegetarisch)
● 3 drankjes naar keuze 

Tijd: 18.00 tot 23.00 uur

Wanneer? 
WO 26 OKT - ZO 30 OKT - WO 2 NOV - ZO 6 NOV - WO 9 NOV - ZO 13 NOV - WO 16 NOV

Waar?
Anafora Parkrestaurant
Uilenboslaan 1
3451 GB  Vleuten



Goed om te weten voordat je een 
reservering maakt:
●  Je bent oké met de huisregels en voorwaarden (lees hieronder).
●  Als je geen eigen vervoer hebt kun je dit aangeven bij het maken van 
 de reservering. Vervoer is eventueel mogelijk.

Hoe maak je een reservering?
Mail naar: zakaria@het-nut.nl 
In de mail zet je: je naam, telefoonnummer, e-mailadres en de datum 
waarop je komt.  Vrienden meenemen mag. Zet de gegevens van 
deze personen ook in de mail. Binnen 5 werkdagen ontvang je een 
bevestigingsmail. 

Als je niet kan mailen, bel naar Zakaria op 06 173 98 251 
om de reservering in orde te maken. 

Het kaartje is gratis maar niet vrijblijvend. Het is belangrijk dat je komt 
opdagen bij een reservering!  Anders gaat er een plek verloren .  
Dat is zonde van het geld. Reserveer dus alleen als je zeker weet dat je komt. 

Huisregels en voorwaarden 
●  Je wordt verwacht om 18.00 uur. De voorstelling is afgelopen 
 om 23.00 uur
●  Je bent op tijd aanwezig en blijft tot het einde
●  Wil je toch afmelden? Doe dat minimaal één dag van tevoren. Hoe? 
 Bel naar 06 173 98 251 of mail zakaria@het-nut.nl

Tijdens de voorstelling: 
●  Je respecteert je medebezoekers: je bent stil tijdens 
 de voorstelling  
●  Je telefoon staat uit of op stil

Scan de QR-code voor meer informatie over deze actie.

Heb je vragen? Neem dan even contact op met Zakaria.

zakaria@het-nut.nl


