Postbus 16822
1001 RH Amsterdam

Geachte bezoeker,
Hierbij ontvangt u de seizoensbrochure 2020–2021 van Nationale Opera & Ballet, het huis van De Nationale Opera en
Het Nationale Ballet.
Als abonnementhouder bent u voor ons theater en onze gezelschappen van onschatbare waarde. Mede door uw trouwe
bezoek blijven opera en ballet springlevende kunstvormen. U heeft bij ons daarom een streepje voor: u bent verzekerd
van de laagste prijs voor de beste plaatsen.
Wilt u nóg meer voordelen genieten en ook eens kijken naar wat er in ons theater achter de schermen gebeurt?
Word dan Vriend of Geefkringlid. Op die manier levert u een essentiële bijdrage aan De Nationale Opera en/of
Het Nationale Ballet en als dank wordt u heel dicht bij de gezelschappen en artiesten betrokken. Dat kan al vanaf
€ 50 per jaar! Op onze website operaballet.nl/steunons en in de seizoensbrochure (op blz. 148 en 156) vindt u
hierover meer informatie.
Naast de seizoensbrochure vindt u in dit pakket de abonnementenbijlage, het bestelformulier en de retourenvelop.
Vergeet niet uiterlijk maandag 9 maart 2020 uw formulier bij ons in te dienen. Ik wens u veel leesplezier en voorpret
bij het bestellen.
Namens alle collega’s graag tot ziens in Nationale Opera & Ballet,
Els van der Plas
Algemeen directeur

BESTELFORMULIER NATIONALE OPERA & BALLET
SEIZOEN 2020-2021
Nationale Opera & Ballet, Antwoordnummer 9464, 1000 WP Amsterdam

➀

➃

De punten
t/m
verwijzen naar het hoofdstuk ‘Toelichting bij het bestelformulier’ op pagina 17
van de abonnementenbijlage. Let op: stuur het bestelformulier in zijn geheel retour.

➀

BESTELFORMULIER

bestelgroep

Lees voor u het formulier invult de abonnementenbijlage goed door.
Schrijft u a.u.b. in BLOKLETTERS.
Vergeet niet uw rekeningnummer en handtekening te vermelden, op de achterzijde van
dit formulier. Zonder handtekening kunnen we uw formulier niet in behandeling nemen.

1
hoofdbesteller

2
medebesteller

3
medebesteller

4

naam hoofdbesteller

voorletter(s)

straat en huisnummer

huisnummertoevoeging

abonneenummer
geslacht

*

*

			

man

postcode en woonplaats 		

geboortedag maand jaar

telefoon

e-mail

naam

voorletter(s)

straat en huisnummer

huisnummertoevoeging

vrouw

geslacht

*

*

			

man

postcode en woonplaats 		

geboortedag maand jaar

telefoon

e-mail

naam

voorletter(s)

straat en huisnummer

huisnummertoevoeging

vrouw

geslacht

*

*

			

man

postcode en woonplaats 		

geboortedag maand jaar

medebesteller

telefoon

e-mail

naam

voorletter(s)

straat en huisnummer

huisnummertoevoeging

vrouw

geslacht

*

*

			

man

postcode en woonplaats 		

geboortedag maand jaar

telefoon

e-mail

vrouw

DE NATIONALE OPERA
➁

VASTE SERIES

Een vaste serie bestaat uit een aantal geselecteerde voorstellingen waarvan de datum vastligt.
(series: 11P1, 5P1, 6P1, 10M1, 5M1, 5M2, 11W1, 5W1, 6W1, 10N1, 5N1, 5N2, VRI, Combi, Stravinsky)
aankruisen voor welke besteller

serie code

* 1 * 2 * 3 * 4		
* 1 * 2 * 3 * 4		
* 1 * 2 * 3 * 4		

gewenste rang*

plaatsvoorkeur

* 1ste * 2de * 3de * 4de * 5de
* 1ste * 2de * 3de * 4de * 5de
* 1ste * 2de * 3de * 4de * 5de

* zaal * 1ste balkon * 2de balkon
* zaal * 1ste balkon * 2de balkon
* zaal * 1ste balkon * 2de balkon

*Zie voorwaarden op p.18 en 19 van de abonnementenbijlage

		

OPMERKINGEN

➂

VRIJEKEUZEVOORSTELLINGEN

Zie voorwaarden op blz. 18 en 19 van de abonnementenbijlage

Met het vrijekeuzeabonnement breidt u uw vaste serie uit met losse vrijekeuzevoorstellingen. Indien u geen vaste serie boekt,
moet u ten minste 2 voorstellingen uit deze reeks kiezen. Bij een vrijekeuzevoorstelling bieden wij geen plaatsbehoud aan.
Data en prijzen vindt u terug in de abonnementenbijlage op blz. 10 en 15 (data) en blz. 16 (prijzen).
titel

datum

Mefistofele		
Innocence
Le nozze di Figaro
Aida		
Agrippina		
Der fliegende Holländer		
Oedipus Rex / From ‘Antigone’		
Upload		
Die lustige Witwe		
Anna Bolena		
La damnation de Faust		
gewenste rang (zie voorwaarden op blz. 18 en 19)

plaatsvoorkeur

* 1ste * 2de * 3de * 4de * 5de

* zaal * 1ste balkon * 2de balkon

besteller(s)

*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1

*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2

*3
*3
*3
*3
*3
*3
*3
*3
*3
*3
*3

*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4

➃

EXTRA BIJ TE BESTELLEN (LET OP: DEZE BEHOREN NIET TOT DE VRIJEKEUZEVOORSTELLINGEN)

				
titel
datum
gewenste rang		

Alice		

aantal
kinderen

aantal
volwassenen

aantal
kinderen

aantal
volwassenen

* 1ste * 2de * 3de * 4de * 5de

		
titel
datum

Kriebel
Goud!
1 rang – ongeplaceerd

OPERABOEKEN
titel

prijs

aantal

Mefistofele

€ 12

Innocence

€ 12

Le nozze di Figaro

€ 12

Aida

€ 12

Agrippina

€ 12

Der fliegende Holländer

€ 12

Oedipus Rex / From ‘Antigone’

€ 12

Upload

€ 12

Die lustige Witwe

€ 12		

Anna Bolena

€ 12

La damnation de Faust
€ 12
			
Prijzen inclusief btw, administratie- en verzendkosten binnen Nederland.
NB: Paladijnen, Mecenassen, Zilveren, Gouden, Platina en Diamanten Patronen van Nationale Opera & Ballet krijgen de
programmaboeken van iedere productie cadeau.

HET NATIONALE BALLET
➁

VASTE SERIES

Een vaste serie bestaat uit een aantal geselecteerde voorstellingen waarvan de datum vastligt.
(series: OP6, PR3, ZA3, ZA4, ZM3, ZM4, KI2, COMBI, Stravinsky)
aankruisen voor welke besteller serie code

gewenste rang*

plaatsvoorkeur

* 1 * 2 * 3 * 4		
* 1 * 2 * 3 * 4		
* 1 * 2 * 3 * 4		

* premium * 1ste * 2de * 3de * 4de * zaal * 1ste balkon * 2de balkon
* premium * 1ste * 2de * 3de * 4de * zaal * 1ste balkon * 2de balkon
* premium * 1ste * 2de * 3de * 4de * zaal * 1ste balkon * 2de balkon

			

*Zie voorwaarden op blz. 18 en 19 van de abonnementenbijlage.

Bij serie KI2 aantal kinderen:

OPMERKINGEN

➂

VRIJEKEUZEVOORSTELLINGEN

Met het vrijekeuzeabonnement breidt u uw vaste serie uit met losse vrijekeuzevoorstellingen. Indien u geen vaste serie boekt,
moet u ten minste 2 voorstellingen uit deze reeks kiezen. Bij een vrijekeuzevoorstelling bieden wij geen plaatsbehoud aan.
Data en prijzen vindt u terug in de abonnementenbijlage op blz. 10 en 15 (data) en blz. 16 (prijzen).
titel

datum

Hollandse School		
La Bayadère		
Dorian		
Notenkraker & Muizenkoning		
Stravinsky Sprookjes		
Onegin		
Stravinsky’s Meesterwerken		
gewenste rang (zie voorwaarden op blz. 18 en 19)

plaatsvoorkeur

* premium * 1ste * 2de * 3de * 4de

* zaal * 1ste balkon

titel

datum

Oedipus Rex / From ‘Antigone’*		
gewenste rang (zie voorwaarden op blz. 18 en 19)

plaatsvoorkeur

* 1ste * 2de * 3de * 4de * 5de

* zaal * 1ste balkon * 2de balkon

*voor deze productie wordt de zaalindeling van De Nationale Opera aangehouden

besteller(s)

*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1

*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2

*3
*3
*3
*3
*3
*3
*3

*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4

besteller(s)

*1 *2 *3 *4

➃

EXTRA BIJ TE BESTELLEN (LET OP: DEZE BEHOREN NIET TOT DE VRIJEKEUZEVOORSTELLINGEN)

titel

datum

Gala

besteller(s)

*1 *2 *3 *4

ma 14 sep 2020 19.30 uur

gewenste rang (zie voorwaarden op p. 18 en 19)

plaatsvoorkeur

* Premium * 1ste * 2de * 3de * 4de

* zaal * 1ste balkon

titel

datum

besteller(s)

*1 *2 *3 *4

NDT 1 		
gewenste rang (zie voorwaarden op blz. 18 en 19)

plaatsvoorkeur

* Premium * 1ste * 2de * 3de * 4de

* zaal * 1ste balkon

BALLETBOEKEN
titel		

prijs		

Hollandse School

€ 9,50

La Bayadère

€ 9,50

Dorian

€ 9,50

Notenkraker & Muizenkoning

€ 9,50

Stravinsky Sprookjes

€ 9,50

Oedipus Rex / From ‘Antigone’

€ 12,--

Onegin

€ 9.50

Stravinsky’s Meesterwerken

€ 9,50

aantal

Prijzen inclusief btw, administratie- en verzendkosten binnen Nederland.
NB: Geefkring-Solisten, Prima Ballerina’s, Zilveren, Gouden, Platina en Diamanten Patronen van Nationale Opera & Ballet krijgen de
programmaboeken van iedere productie cadeau.

BALLETCURSUS
BALLET ABC
Van arabesque tot plié: verdiep uw kennis over ballet in drie avonden
datum		tijd

prijs

ma 16 november 2020, 25 januari 2021, 29 maart 2021

€ 125 reguliere bezoekers

19.30-21.30

				
Meer informatie op p. 133 van de seizoensbrochure.

€ 110 Vrienden en Geefkringleden

aantal

STEUN HET NATIONALE BALLET EN DE NATIONALE OPERA
(ZIE BLZ. 148 - 156 VAN DE SEIZOENSBROCHURE VOOR MEER INFORMATIE)
Ik draag graag bij aan de prachtige voorstellingen van Het Nationale Ballet en De Nationale Opera en meld mij aan als:

*
*
*
*
*

Vriend

€ 50 per jaar

* Opera
* Opera
* Opera
* Opera

* Ballet
* Ballet
* Ballet
* Ballet

Gouden Vriend

€ 200 per jaar* en geniet van nog meer voordelen

GezinsVriend

€ 30 per jaar. Dit is alleen mogelijk in combinatie met een Vriend of Gouden Vriend.

Geefkringlid

Vanaf € 1.000 per jaar*. Stuur mij hierover meer informatie.

*
*

Ik wil De Nationale Opera en/of Het Nationale Ballet graag opnemen in mijn testament. Stuur mij hierover meer informatie.

Ik ben tussen de 25 en 40 jaar en ik ben geïnteresseerd (of ik ken iemand die geïnteresseerd is) in de Young Patrons Circle van
Nationale Opera & Ballet. Stuur mij hierover meer informatie.

Ik ben al Vriend of Geefkringlid van De Nationale Opera en/of Het Nationale Ballet

* Door belastingvoordeel krijgt u tot meer dan de helft terug van de fiscus.

Machtiging Vriendenbijdrage – alléén aankruisen indien u Vriend van De Nationale Opera en/of Het Nationale Ballet wilt worden.   

*

Ik machtig St. Nationale Opera & Ballet om namens St. Nationale Opera & Ballet Fonds jaarlijks tot wederopzegging het
aangegeven bedrag af te schrijven van het IBAN nummer op de volgende bladzijde. Ondertekening onderaan de volgende
bladzijde.

NIEUWS PER E-MAIL
Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang iedere 2-4 weken een e-mail met nieuws over de voorstellingen en andere activiteiten
in ons theater.
E-mailadres
In welke thema’s bent u geïnteresseerd?

* Opera * Ballet * Familievoorstellingen

BETALING ABONNEMENTEN
Vult u s.v.p. dit formulier volledig in en onderteken het. Maak bij het opsturen gebruik van de bijgesloten envelop. Uw bestelling
wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien u gebruik wilt maken van uw bestelhistorie of plaatsbehoud, dient het
formulier uiterlijk maandag 9 maart 2020 bij ons binnen te zijn. Overige abonnementenbestellingen dienen uiterlijk 1 mei 2020
in ons bezit te zijn. Van bestellingen die daarna binnenkomen, kunnen we niet garanderen dat ze in behandeling worden genomen.
U kunt op de volgende manieren betalen:
• Via eenmalige machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Nationale Opera & Ballet voor een eenmalige incasso-opdracht bij
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling van de abonnementen en uw bank om eenmalig een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Nationale Opera & Ballet.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Ik (hoofdbesteller) ben mij ervan bewust dat ik alle post en de factuur voor mijn medebestellers zal ontvangen en voor een correcte
afhandeling verantwoordelijk ben.
IBAN- nummer:

******************

Incassant ID: NL39ZZZ302317620000
De incasso wordt verwerkt door Buckaroo, op uw afschrift staat Stichting Derdengelden Buckaroo.
• Via creditcardbetaling
Creditcardgegevens:
vervaldatum:

****************
** **
****
/

CVC-code:

Ik steun Nationale Opera & Ballet graag extra met een bedrag van €
Ik wil dat mijn donatie ten goede komt aan: 			

							

* De Nationale Opera
* Het Nationale Ballet

Podium Cadeaukaart t.w.v. €
nummer:

**** **** **** **** ***

Tegoedbon t.w.v. €
nummer:

****

N.B. Het bankrekeningnummer moet op naam van de hoofdbesteller staan. Uw betaling kan worden geweigerd indien dat niet het geval is. Formulieren
waarop geen bankrekeningnummer en/of handtekening staat, worden niet in behandeling genomen. Door dit formulier ondertekend te retourneren
gaat u de verplichting aan om het bestelde abonnement af te nemen. Kijk voor de voorwaarden op p. 18 en 19 van de abonnementenbijlage.
Het bedrag wordt eind mei 2019 van uw rekening of creditcard afgeschreven.

handtekening

datum

