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Guido Dieteren verzorgt op 10 december samen met Harmonie Laura uit Landgraaf, Wendy 
Kokkelkoren en combo van Guido’s orchestra, een “winterevenement” genaamd “December 
Feel”, in de verwarmde kerk aan de Maastrichterlaan te Landgraaf/Ubach over Worms.  

Het evenement, inclusief diner buffet en nazit biedt goede contactmogelijkheden. Als jaarafsluiting 
voor Uw bedrijf of relaties is dit een mooie gelegenheid. U kunt voor Uw relaties een eigen tafel 
reserveren (ca. 8-10 personen). Tijdens het evenement worden de plaatsen voor U, per groep 
gereserveerd. Guido heeft in de regio al diverse succesvolle concerten gegeven en de 

samenwerking met de Harmonie Laura o.l.v. Patrick Letterle, belooft een uniek evenement te 
worden.  
De kosten zijn slechts 50 euro per kaart (Incl. diner en drank als onder aangegeven).  
Wilt u graag een VIP ticket dan kunt u dit mailen naar tickets@harmonielaura.com of contact 

opnemen via telefoonnummer 06-44456289.  

We zullen zorgen dat u de VIP kaart(en) tijdig in uw bezit hebt.  

 
 

 Dit ticket omvat het volgende arrangement voor 10 december;  

 17.30 uur ontvangst in gemeenschapshuis d’r Sjtee Uul, onder genot van glas prosecco  

 17.45 uur aanvang diner buffet, incl. goed glas wijn of een andere consumptie        

 19.00 uur gezamenlijk richting concert locatie waar een plaats voor U gereserveerd is  

 19.30 uur aanvang “December feel” concert                                                

 20.30 uur pauze. De pauze zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen, u bent dan in de 

gelegenheid om een drankje (voor eigen rekening) te gaan nuttigen in gemeenschapshuis 

d’r Sjtee Uul                                                                           

 21.15 uur aanvang tweede gedeelte concert                                                         

 22.30 uur einde concert gedeelte, gezellige nazit met DJ John Korver, back 2 the 60-90, 

wederom in gemeenschapshuis d’r Sjtee Uul 

 

Ook indien u interesse heeft in ons sponsorprogramma, neem dan gerust contact op met ons via 
het mailadres sponsors@harmonielaura.com of wederom via telefoonnummer 06-44456289. 
 

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van o.a. Gemeente landgraaf, 

Provincie Limburg en Huis der Kunst. 

 

We hopen u te mogen begroeten op zaterdag 10 December 2016. 

 

Met vriendelijke groet,  
Attila Oroszi  
Vzt werkgroep “December Feel” en vzt Harmonie Laura 
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