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Beste leden, 
 
Als bestuur zoeken we naar avonden met een speciaal karakter waarop onze leden elkaar kunnen 
ontmoeten, zoals de Afghaanse avond en de Verre Reizigerskring.  
 
Uitnodiging: zaterdag 12 december Theater de Veste 
Het is ons een groot genoegen u te kunnen melden dat onze leden en hun introducé(s) door de 
businessclub TheaterZaken de Veste zijn uitgenodigd om tegen een buitengewoon gereduceerd tarief 
(slechts € 39,50 per persoon, i.p.v. € 107,00 per persoon) deel te nemen aan een bijzondere Azië avond 
in Theater de Veste. De avond – op zaterdag 12 december vanaf 19.30 uur – bevat een optreden van de 
wereldberoemde Peking Acrobats en is inclusief een 5 gangen menu, consumpties en na afloop live 
muziek. Een bijzonder mooie gelegenheid uw naasten en vrienden eens te laten kennis maken met de 
activiteiten van onze vereniging. Deze businessclubavonden worden georganiseerd door TheaterZaken 
de Veste, waarbij steeds een andere Delftse netwerkvereniging wordt uitgenodigd. 
 

 

   
 
 
 
Bijzondere avond in het teken van Azië 
Het hoogtepunt is een spectaculaire voorstelling door de vermaarde Peking Acrobats. Deze top artiesten 
geven u een schitterend overzicht van de eeuwenoude Chinese acrobatiektraditie. Met de meest 
verbluffende manoeuvres op fietsen, koorden, ballen, tafels of welk voorwerp dan ook tarten zij 
voortdurend de wetten van de evenwichtskunst. Niet voor niets hebben de beoefenaars in hun thuisland 
China de sterrenstatus. Maar ook daarbuiten; zo is bijvoorbeeld als kroon op hun jarenlange werk in 
Amerika één van de leden uitgekozen voor een van de hoofdrollen in de films Ocean‟s 11, Ocean‟s 12 en 
Ocean‟s 13. Tijdens de première van Ocean‟s 13 mochten The Peking Acrobats optreden voor grote 
sterren als Al Pacino, George Clooney, Brad Pitt en Matt Damon. Nu maken ze de oversteek naar 
Nederland om de Chinese acrobatiek in volle glorie te tonen. De term onbevreesd zou de talenten van de 
leden van de groep geen recht doen. „Ongelofelijk‟ is te zwak om hun voorstellingen te omschrijven. De 
New York Post schreef: “This is a show that will probably twist you around in your seat. It‟s amazing and 
exciting!” 
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Programma 
De avond begint met een inloop en speciale ontvangst om 19.30 uur in de foyer van Theater de Veste 
(Vesteplein 1, Delft). Om 20.15 uur is de voorstelling in de Rabobankzaal tot 22.30 uur. Daarna is er live 
muziek in de foyers. Gedurende de hele avond (vanaf 19.30 uur tot einde) zal er ook gegeten worden aan 
de hand van een uitgeserveerd 5 gangen menu. Alle consumpties zijn bij de prijs inbegrepen.  
 
Aanmelden 
U kunt zich vanaf nu voor de avond opgeven door:  

1. Een mail te sturen naar postmaster@verreculturendelft.nl of een brief naar onze secretaris, 
Wielengahof 52, 2625 LK Delft met vermelding van uw gegevens plus het gewenste aantal 
kaarten (een mooie gelegenheid uw naasten en vrienden tussen sinterklaas en kerstmis eens 
kennis te laten maken met de vereniging). 

2. Het bedrag (€ 39,50 per persoon) over te maken naar Rekening: 3010395 t.n.v. Etnografische 
Vereniging Delft te Delft onder vermelding van „Azië avond Theater de Veste‟ 

 
U krijgt dan tijdig de kaarten thuis gestuurd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
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