Tickets
Tickets
Reserveren
Via de webshop van Hamme
Per telefoon: 052-48 09 48
Aan ons loket

Betalen en afhalen tickets
Tickets moeten één week na de reservatie betaald zijn, zoniet kunnen ze worden
doorverkocht. Dit geldt ook voor tickets die niet aan het loket afgehaald zijn 15' vóór de
aanvang van de activiteit.
Verkochte tickets worden niet teruggenomen.
U kunt betalen:
bij het afhalen van uw tickets;
via overschrijving op rekeningnummer: 068-2129463-49. IBAN: BE97 0682 1294
6349, BIC: GKCCBEBB (+ 1 euro administratie- en verzendingskosten)

Korting
Voor wie?
Iedereen jonger dan 26. (-26)
Iedereen wie ouder is dan 65. (65+)
Iedereen die 5 voorstellingen of meer boekt. (ABO))
Groepen vanaf 10 personen. (GROEP)
Houders van een kaart van de ‘Gem. Ac. voor Woord, Muziek & Dans’. (GAMWD)
Houders van een lerarenkaart. (LERARENKAART)
Leden van de Gezinsbond. (GEZINSBOND - enkel voor familievoorstellingen!)

Sociale sport- en cultuurpas
Wie een Oké-pas bezit, krijgt een korting van 50% op de prijzen voor film- en
theatervoorstellingen. Hiervoor kunt u niet via de website reserveren.

Bezoekers met een beperking
Er is geen ringleiding voorzien.
Bezoekers met een fysieke beperking nemen best telefonisch contact op om een ticket te
reserveren. Op die manier kunnen we de best mogelijke plaats garanderen.

Abonnementen
Podiumabonnement
Wie minstens 5 verschillende voorstellingen wil meemaken, doet zijn voordeel met een
abonnement.
Je geniet dan steeds van het laagste tarief.
We doen er zelfs nog een schepje bovenop: je krijgt er een gratis ticket bij voor een
voorstelling uit deze selectie:
24/11/2018 Ann Helena Kenis - Op ‘t Randje - humor
4/05/2019 Steven Goegebeur - De man van morgen - humor
27/10/2018 Bob De Moor - Olivetti 82 - theater
6/04/2019 Lieve Blancquaert & Greet Jacobs - Misschien Marieke - theater
25/11/2018 Balthazar, Huysentruyt, Dewitte - Badaboem - Kids&Co
06/03/2019 De Kolonie MT - BiZAR - Kids&Co

Filmkaart
Filmfans worden bij ons in de watten gelegd...
Een filmkaart houdt in dat je een kaart koopt die recht geeft op 10 filmtickets aan het
laagste tarief (10 x 5 euro = 50 euro). Een filmkaart is niet persoonsgebonden, er kunnen
dus meerdere personen gebruik van maken.

