Groningen, 15 november 2012

Aanbod seizoenkaarthouders- geldt tot 1 december 2012
Beste seizoenkaarthouder,
Donderdag 27 december t/m 31 december is de eerste Groninger Basketball Week in MartiniPlaza.
Uiteraard is GasTerra Flames een van de belangrijke deelnemers. Daarnaast hebben we teams uit
e
Azië, Afrika en Europa. We zijn nog in onderhandeling met een 6 ploeg.
Voor mij persoonlijk betekent het dat een lang gekoesterde wens in vervulling gaat.
Toen ik in 1986 met een aantal enthousiastelingen Donar weer op de kaart zette was de Haarlem
Basketball Week (HBW) het voorbeeld van hoe het moest worden en zijn in MartiniPlaza.
Ik ben er trots op dat dat is gelukt: Topbasketbal, entertainment, uitje voor het hele gezin.
De eerste Groninger Basketball Week betekent:
 Attractieve intercontinentale deelnemersveld van hoog niveau; (zie schema bijgevoegd)
 Licht, geluid amusement en entertainment belangrijk aspect
 Promodorp en Basketball Experience voor de jeugd- Springerzaal de hele dag basketbal
 Ideale tijdsbesteding in de kerstvakantie voor het hele gezin
 Clinics voor de jeugd olv Henk Pieterse en andere prominente coaches
 Cheerleaders Clinic voor de jeugd door de cheerleaders van de Chicago Bulls: Luvabulls +
optreden op de wedstrijdvloer
 Uiteraard een must voor de basketball liefhebber
 Voor alle sportliefhebbers een mooie beleving
Seizoenkaarthouders GasTerra Flames
In overleg met GasTerra Flames is besloten de seizoenkaarthouders de gelegenheid te geven een
passe-partout te kopen met korting, die recht geeft op de “eigen” gereserveerde stoel. Deze actie is
geldig tot 1 december 2012. Prijzen van deze passe-partouts zijn voor 11 wedstrijden:
Passe-partout GasTerra Flames
Passe-partout jeugd en 65+,gereserveerd
€ 35 (ipv € 40)
Passe-partout volwassenen +gereserveerd
€ 57,50 (ipv € 65)
Passe-partout rolstoel +begeleider
€ 80,00 (ipv € 80)
Bestellen kan via deze link vanaf 15 november 2012 tot 1 december 2012:
http://inschrijven.topsportnoordnederland.nl/evenementen/inschrijven/index.asp?evtid=2012122702
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