
7 april 2023

Arrangementen
de Wannebiezz in Ahoy





D E  G O E I S T E  V R I J D A G  O O I T !

Op 7 april 2023 geven de Wannebiezz met hun band B!K D!EL een

eenmalig concert, dat ze zelf “de Goeiste Vrijdag ooit” noemen. 

En dat is niet uitsluitend omdat het die dag Goede Vrijdag is. Ze

brengen niet alleen hun eigen werk en ijzersterke klassiekers, ook

bezingen zij hun stad aan de Maas. Uiteraard mogen de liedjes die

zij met Jan Rot maakten niet ontbreken. De special guest op deze

avond is Rotterdams icoon Lee Towers, en daar zijn de mannen

maar wat groos op. 

De Wannebiezz en DOCK Theaterproducties hebben samen met

EMboost VIP arrangementen samengesteld.

de Wannebiezz in Ahoy



Early access

Toegang tot de exclusieve soundcheck

Hapjes voorafgaand aan de show

Inclusief 4 consumptiemunten p.p. voor tijdens de

borrel en show (Hollands Assortiment)

Entreebewijs: VIP Balcony 1: staanplaatsen óf

staanplaatsen op de vloer óf zitplaatsen:                           

 op aanvraag en basis van beschikbaarheid.

EMboost begeleiding ter plaatse

Borrelarrangement
H E T  A R R A N G E M E N T  I S  I N C L U S I E F :

Prijs: €119,- per persoon
Op basis van beschikbaarheid en excl. 9% btw

Upgrade naar all-inclusive
Het borrelarrangement met all-inclusive Hollands

drankenarrangement tijdens de borrel en show

Prijs: €169,- per persoon
Op basis van beschikbaarheid en excl. 9% btw



Dinerarrangement
H E T  A R R A N G E M E N T  I S  I N C L U S I E F :

Early access

Toegang tot de exclusieve soundcheck

Chique Streetfood diner in de foodcourt 

Vijf consumptiemunten p.p. voor tijdens het diner of show (Hollands assortiment) 

Entreebewijs VIP Balcony 1 staanplaatsen óf staanplaatsen op de vloer óf

zitplaatsen: op basis van beschikbaarheid.

EMboost begeleiding ter plaatse

Prijs: €179,- per persoon
Op basis van beschikbaarheid en excl. 9% btw

Upgrade naar all-inclusive
Het dinerarrangement met all-inclusive Hollands drankenarrangement tijdens

het diner en show

Prijs: €229,- per persoon
Op basis van beschikbaarheid en excl. 9% btw



Optioneel bij te boeken 
Parkeerkaarten á €18 per stuk

Transfers 

Hotelovernachting 

De algemene voorwaarden van EMboost zijn van toepassing

op alle aanbiedingen. Bekijk de algemene voorwaarden hier.

Voorwaarden Informeer naar de

mogelijkheden en prijzen

https://www.emboost.nl/wp-content/uploads/2017/06/Algemene-Voorwaarden-EMboost.pdf


Waarom EMboost?

Ontzorgen
Projectmanagement van begin tot eind.

Ruim 25 jaar ervaring
In het bedenken, produceren en begeleiden van prachtige events

en sport- & incentive reizen in binnen- en buitenland.

Wij verzorgen onvergetelijke momenten. Voor meer informatie kijk op www.emboost.nl

Van concept tot projectmanagement; in partnerschap

samenwerken met onze opdrachtgevers. 

Full-service & Maatwerk Netwerk
Groot professioneel netwerk in binnen- en buitenland. 

No-nonsense
Rotterdamse werkethiek; wij houden van aanpakken en streven

ernaar om verwachtingen te overtreffen!

Persoonlijk contact
Onze enthousiaste event professionals staan graag voor u klaar. 



078 620 15 30

events@emboost.nl

Contact informatie

Vragen of meer informatie nodig?  
U kunt ons via onderstaande contactgegevens bereiken.


