Maatregelen rondom Coronavirus – Vrijthofconcerten André Rieu verplaatst naar 2021
Beste theaterbezoeker,
In de landelijke persconferentie gisteravond heeft u ongetwijfeld vernomen dat alle evenementen,
bijeenkomsten en voorstellingen tot 1 september 2020 niet door zullen gaan. Deze landelijke
maatregel rondom het Coronavirus is nodig om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen veilig
en gezond blijven.
Tot onze grote spijt moeten wij u mededelen dat de traditionele openluchtconcerten van André
Rieu, op het Vrijthof in Maastricht, op basis van de maatregelen van de Nederlandse regering niet
kunnen plaatsvinden in juli 2020. André Rieu en zijn organisatie heeft daarom besloten om de
geplande concerten te verplaatsen naar de eerste drie weekenden van juli in 2021. Uw ticket blijft
geldig voor de gekozen dag (bv. donderdag 2 juli 2020 wordt donderdag 1 juli 2021) en u bent
verzekerd van een plek in 2021. Indien u de tickets reeds in bezit heeft, verzoeken wij u om deze
zorgvuldig te bewaren. Indien u de tickets nog diende op te halen aan onze balie, dan zullen wij ze
zorgvuldig voor u bewaren en kunt u ze op een later tijdstip alsnog komen afhalen. In onderstaand
overzicht vindt u alle concertdata van 2020 met de vervangende concertdata van 2021:

Oude datum

Nieuwe datum

donderdag 2 juli 2020

donderdag 1 juli 2021

vrijdag 3 juli 2020

vrijdag 2 juli 2021

zaterdag 4 juli 2020

zaterdag 3 juli 2021

zondag 5 juli 2020

zondag 4 juli 2021

donderdag 9 juli 2020

donderdag 8 juli 2021

vrijdag 10 juli 2020

vrijdag 9 juli 2021

zaterdag 11 juli 2020

zaterdag 10 juli 2021

zondag 12 juli 2020

zondag 11 juli 2021

donderdag 16 juli 2020

donderdag 15 juli 2021

vrijdag 17 juli 2020

vrijdag 16 juli 2021

zaterdag 18 juli 2020

zaterdag 17 juli 2021

zondag 19 juli 2020

zondag 18 juli 2021

Wat betekent dit voor u?
De waarde van uw ticket blijft hiermee behouden en u kunt op een later tijdstip alsnog genieten
van de magische concerten van André Rieu. Uiteraard is er ook begrip voor als u om welke reden
dan ook niet van deze regeling gebruik wilt of kunt maken. Over die mogelijkheden zal het theater
u persoonlijk informeren. Omdat het om een grote hoeveelheid kaarten gaat, vragen we voor nu
om uw begrip en geduld. Wij verzoeken u geen contact op te nemen met onze UITbalie en erop te
vertrouwen dat wij u persoonlijk berichten.
Samen even anders

Wij hopen u in het nieuwe seizoen weer te mogen verwelkomen in ons theater. Tot die tijd blijven
we u voorzien van een portie cultuur. We blijven dansen, zingen, lachen, verwonderen en verhalen
vertellen en verrassen u graag met alle kunst- en cultuurinitiatieven online. Volg ons Samen even
anders-programma via onze social media, onze nieuwsbrief en onze website. Zo blijft u op de
hoogte van theaternieuws van onze huisgezelschappen, cultuurtips en -initiatieven uit eigen stad,
live-stream voorstellingen en leuke activiteiten voor de kinderen. We doen het samen even
anders!
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.
Namens André Rieu en alle medewerkers van Theater aan het Vrijthof
Jean Boelen
Directeur, Theater aan het Vrijthof

