17 SEPTEMBER T/M 21 JANUARI | SLECHTS 10 SHOWS

DE GROOTSTE DINNERSHOW VAN NEDERLAND IS TERUG IN STUDIO 21

DEFrankGROOTSTE
NEDERLAND
Wentink en Marc Forno presenteren een DINNERSHOW
spectaculaire show gecombineerd met een 4-gangen VAN
diner en bijpassend
drankenarrangement verzorgd door
Maison van den Boer. Geniet van een wervelende show met topartiesten (o.a. de Soul Sisters, Bryan B., Tessa Sunniva van Tol en Patricia van Haastrecht), begeleid
door het Grandeur live orkest. Met 400 kostuums
20 dansers in choreograﬁ
e van Marc
Forno is de glamoureuze all-inclusive
IS enTERUG
IN
STUDIO
21 ervaring voor jong én oud compleet!
Boek je nu tickets op
www.dinnershow-grandeur.nl

Slechts 10 keer in Studio 21 te zien. Verzeker uzelf van de beste plaatsen en boek vandaag nog uw tickets!

KOM SNEL KIJKEN !
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DINNERSHOW GRANDEUR Programma overzicht*
*wijzigingen voorbehouden

18.00 uur Grandeurzaal geopend
18.05 – 18.45 uur

Gasten worden geplaceerd aan tafel(s)
Vervolgens wordt een welkomstdrankje alsmede een proeverij
van verschillende hapjes geserveerd. De inloopmuziek wordt
verzorgd door pianist/entertainer Ger Savelkoul of Sjoerd Arends

18.50 uur Grootse introductie avond
m.m.v. orkest, dansers en deel solisten
19.00 uur Serveren tussengerecht
19.35 uur SHOW LEDGENDS (40 min)
Ode aan celebrities uit het heden en verleden
zoals Edith Piaf, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe,
Ramses Shaffy, de Rolling Stones, Prince en Amy Winehouse.
Alles muzikaal ondersteund door het orkest, 20 dansers en talrijke vocalisten
20.15 uur Serveren hoofdgerecht
Live muzikale omlijsting
Regelmatig entertainment tussen de tafels
20.45 uur Ontvangst theatergasten
21.00 uur HOOFDSHOW GRANDEUR (90 min)
Een show vol glamour en glitter in een hedendaags, geavanceerd technisch decor met als gastsolisten The Soul Sisters.
Pop, Rock & Roll, klassiek met een knipoog, Motown, alles komt voorbij in deze 90 minuten durende show met
honderden schitterende kostuums.

Een rollercoaster waaraan behalve door The Soul Sisters wordt medegewerkt door de van televisie bekende Bryan B,
de hoofdrolspeelster van Anastasia Tessa Sunniva, Patricia van Haastrecht (TVOH), Janneke Elisabeth, Suzette van Oss,
Roy v.d. Akker, Richy Brown, Ger Savelkoul, Sjoerd Arends, 20 dansers en orkest. Een visuele en muzikale topbelevenis
voor jong en oud
22.25 uur Dessert wordt geserveerd - Live muzikale omlijsting

23.00 uur AFTER PARTY
En nog is het niet voorbij. Inmiddels bent u vanaf 18.15 uur vrijwel constant beziggehouden met heerlijke gerechten
en absoluut topentertainment. Desgewenst bent u nu zelf aan de beurt tijdens de geweldige after party waaraan
wordt meegewerkt door alle artiesten die eerder op de avond hebben opgetreden. Een bijna uur durend uitbundig
slotfeest dat de apotheose vormt van een uniek avondje uit voor jong en oud.
23.45 uur Einde avond

GRANDEUR PACKAGE
Beleef, proef en geniet groots van dinnershow Grandeur in de
befaamde Studio 21 locatie op het Media Park in Hilversum.
La grande bienvenue, start van de avond met een feestelijk drankje en
een proeverij van diverse hapjes.
Plaats aan een gemeenschappelijkeof privétafel, gecreëerd rondom het
podium. Alles afhankelijk van de
door u bestelde rang.
U zit t/m 7 personen aan een
gemeenschappelijke tafel en vanaf
8 personen aan een privétafel.
VIP’s altijd privétafel.

Culinair 4-gangen diner inclusief proeverij
Selectie van wijnen en favoriete drankjes
voor, tijdens en na afloop van de show
(op basis van Binnenlands gedistilleerd)
Wervelende show tussen de geserveerde
gerechten en topentertainment tijdens het
diner
Spectaculaire after party

LOCATIE
Studio 21 – Mediapark
Joop van Den Endeplein 7, 1217 WJ Hilversum

PARKEREN
Parkeerdek A bij aankomst op het Mediapark

MENU GRANDEUR
Voorgerecht /Etagère op tafel
Burrata met cherry tomaat
Gerookte zalm met een garnituur van augurk
Kalfspastrami met sherrydressing
Sushi ‘inside out’ met komkommer, nori,
sesam en wasabi-pepermayonaise
Tussengerecht :
Ravioli van paddenstoelen, groene asperges,
Parmezaan en een schuim van cèpes
Hoofdgerecht :
Kalfssukade met garnituur van broccoli,
artisjok crème, bospeen en een rösti en een saus
van gele curry
Of Vegetarische hoofdgerecht :
Hachee van oesterzwammen, pompoencurry, wortelcrème,
gegrilde paksoi en zoete aardappel
Dessert :
Pure chocolade bombe met een coulis van bosbes,
anijskruid en frambozen sponce cake

Ons menu is vrij van schaal- en schelpdieren
en van varkensvlees.

Hoofdgerecht (vlees of vegetarisch) en Specifieke
dieetwensen* kunnen tot een week van tevoren

worden opgegeven

Specifieke dieetwensen: lactose vrij, gluten vrij,
noten en pinda’s vrij, vegan… meerkosten € 9,50

GRANDEUR TARIEVEN
(alle bedragen zijn inclusief btw en
reserveringkosten)

Theater-only – € 49,50 p.p

Kiest u voor Theater-only arrangement, dan bent u
vanaf 20.45 uur welkom in Studio 21. U kunt genieten
van de spectaculaire show GRANDEUR en de afterparty
(zonder diner). Onbeperkt drankarrangement
(NL gedistilleerd) is inbegrepen.
3e rang: € 149,50 per persoon
Vanaf 30 gasten € 139,50 p.p.
U zit links en rechts op de 2e ring aan zorgvuldig gedekte
tafels met goed zicht op het podium
2e rang: € 179,50 per persoon
Vanaf 30 gasten € 169,50 p.p.
U zit links en rechts op de 1e ring aan zorgvuldig gedekte
tafels met goed zicht op het podium
1e rang: € 199,50 per persoon
Vanaf 30 gasten € 189,50 p.p.
U zit aan fraai gedekte tafels op het middendeel van de 1e of 2e ring
Dieetwensen 1e, 2e en 3e rang uitsluitend op aanvraag (niet op de avond zelf) extra kosten € 9.50 per persoon
VIP’s: € 245,- per persoon

U zit aan een privétafel op de parterre in de nabijheid van het podium.
Wij halen alles uit de kast om u, net als de overige gasten maar net dat
kleine beetje meer, een onvergetelijke avond te bezorgen.
Diëten uitsluitend op aanvraag (niet op de avond zelf)
Vip-ontvangst met apetizers en bites alsmede een glaasje champagne om de
avond op grootse wijze in te luiden, gevolgd door een proeverij bestaande uit
6 verschillende hapjes als onderdeel van het 4-gangen diner, selectie van
wijnen en favoriete drankjes (Buitenlands gedistilleerd) voor, tijdens en na
afloop van de show.

Royal VIP arrangement € 295,- per persoon
(vanaf 8 personen)

In de foyer bij de VIP-balie wordt u opgewacht door uw eigen
ober of serveerster die u brengt naar de gereserveerde
zitplaatsen in de stijlvolle en imposante dinnershow locatie
alwaar u wordt ontvangen met een glaasje champagne, enkele
amuses, mooie wijnen en overige drankjes op basis van
Buitenlands gedistilleerd.
Verder serveren wij een proeverij bestaande uit 6 verschillende
hapjes als onderdeel van het 4-gangen diner.
Uw private attendant is vervolgens de gehele avond op gepaste
afstand aanwezig, wijkt niet van uw zijde en zorgt ervoor dat
het u en uw gasten aan niets ontbreekt
.

Diëten uitsluitend op aanvraag (niet op de avond zelf)

Maatwerk / Spotlight moment / Prive voorontvangst…
Wilt u een dierbare, familielid, vriend/vriendin of collega
verrassen? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor
(grote) groepsboekingen, zoals een aparte ontvangstruimte,
meerdere tafels bij elkaar, geluidset om te speechen ?
Ons team helpt u graag.

