Uitnodiging voor
Passage Eeuwfeest
Op dinsdag 1 oktober 2019 vieren we feest!
Deze dag staan we stil bij twee grote mijlpalen:
het 100-jarig bestaan van de christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging én het
20-jarig jubileum van Passage zelf. Dit willen we
graag samen met u vieren. Speciaal voor deze
dag hebben we het Beatrix Theater in Utrecht
afgehuurd (deze zaal beschikt over
1450 zitplaatsen).

jaar

We hebben een feestelijk en gevarieerd
programma voor u samengesteld. Op deze dag is
ruimte voor dankbaarheid tijdens een korte viering,
kijken we terug op de geschiedenis van 100 jaar
christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
en luisteren we naar verschillende sprekers en
muzikale bijdrages. Uiteraard verzorgen wij op
deze dag de hapjes, drankjes en lunch. Kortom,
deze dag kunt u niet missen!

Algemene
informatie
Tijden
Inloop en ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30. Het
officiële programma begint om 10.30 uur en duurt
tot ongeveer 15.30 uur. Daarna is er nog tot 16.30
uur gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Aanmelden
Meer informatie over het programma en het
aanmelden? Ga dan naar:
www.eventbrite.nl/e/tickets-passsage-eeuwfeestverlangen-naar-58983239457
of via de website van Passage (in de menubalk
op ‘Jubileum’ en dan naar ‘Eeuwfeest’ gaan).

Wilma Veen is dagvoorzitter op 1

oktober. Wilma is kunstenaar, schrijfster en presentator.

Anne Westerduin spreekt

over het thema ‘Verlangen naar … vernieuwing’.
Anne is bestuurder bij stichting Sprank.

Kosten: 15,- euro per persoon
Opmerking: Graag het uitgeprinte e-ticket
meenemen op 1 oktober. Dit is uw
toegangsbewijs.

Locatie

Gerda Verburg spreekt over

het thema ‘Verlangen naar … voedselproblemen
de wereld uit’.
Gerda werkt voor de Verenigde Naties aan
plannen om ondervoeding tegen te gaan.

Suzan Seegers verzorgt de

muzikale intermezzo’s. Suzan is zangeres en
musicalartiest. Zij vertolkt prachtige liedjes van
Toon Hermans, Annie M.G. Smidt, maar heeft ook
een breed eigen repertoire.

Adres: Beatrix Theater, Jaarbeursplein 6a in Utrecht.
Routebeschrijving: Voor informatie over
bereikbaarheid en parkeren verwijzen
wij u naar de website van het Beatrix Theater:
https://www.stage-entertainment.nl/theaters/
beatrix-theater-utrecht/bereikbaarheid/auto-enparkeren/

Het Beatrix Theater is uitstekend bereikbaar
met het openbaar vervoer.

Contact
Speciale verzoeken of vragen (met betrekking
tot rolstoeltoegankelijkheid,
dieetwensen of een parkeerplaats voor de
bus vanuit de regio bijvoorbeeld)
kunt u tot 1 september doorgeven
via info@mosevents.nl.
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