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Naam Marian Spiertz

Transactie 30933096

 

Locatie TIVOLI DE HELLING

Act YOUNG GUNS

Datum VRIJDAG NOV 16

Zaal open 19:30

Aanvangstijd 20:00

Minimumleeftijd alle leeftijden

Prijs € 13,50 

 

Check altijd www.tivoli.nl voor de 
laatste wijzigingen en details

Legitimatie verplicht!

Kijk voor ons volledige programma op 
www.tivoli.nl 

  

We zijn ook te vinden op: 

FACEBOOK facebook.com/TivoliUtrecht 

TWITTER twitter.com/TivoliUtrecht 

Tivoli de Helling 

Neem vanaf Utrecht Centraal Station de 
stadsbus lijn 6 of 8 (richting 
Hoograven of Lunetten). 
Stap uit bij de bushalte 
Tolsteegplantsoen. Loop een stukje 
terug en neem de eerste weg links. Je 
ziet dan het gebouw van Tivoli de 
Helling liggen.   
 
Kom je met de auto? Je kunt gratis 
parkeren bij Tivoli de Helling. Check 
www.tivoli.nl voor de uitgebreide 
route informatie. 

Tivoli wenst je veel plezier!  
 
Print dit e-ticket en neem het mee 
naar Tivoli.  
 
Het kopiëren van dit ticket heeft geen 
enkele zin.  
Op ieder e-ticket staat een unieke 
code, die slechts eenmaal gebruikt kan 
worden.  
 
Neem altijd je legitimatie mee naar 
Tivoli.  
 
Voorwaarden en huisregels vind je op 
www.tivoli.nl 

Bewaar dit kaartje na het concert, 
want het geeft 10% korting op een cd 
van deze artiest bij Plato (Voorstraat 
35, Utrecht).  
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Naam Marian Spiertz

Transactie 30933096

 

Locatie TIVOLI DE HELLING

Act YOUNG GUNS

Datum VRIJDAG NOV 16

Zaal open 19:30

Aanvangstijd 20:00

Minimumleeftijd alle leeftijden

Prijs € 13,50 

 

Check altijd www.tivoli.nl voor de 
laatste wijzigingen en details

Legitimatie verplicht!

Kijk voor ons volledige programma op 
www.tivoli.nl 

  

We zijn ook te vinden op: 

FACEBOOK facebook.com/TivoliUtrecht 

TWITTER twitter.com/TivoliUtrecht 

Tivoli de Helling 

Neem vanaf Utrecht Centraal Station de 
stadsbus lijn 6 of 8 (richting 
Hoograven of Lunetten). 
Stap uit bij de bushalte 
Tolsteegplantsoen. Loop een stukje 
terug en neem de eerste weg links. Je 
ziet dan het gebouw van Tivoli de 
Helling liggen.   
 
Kom je met de auto? Je kunt gratis 
parkeren bij Tivoli de Helling. Check 
www.tivoli.nl voor de uitgebreide 
route informatie. 

Tivoli wenst je veel plezier!  
 
Print dit e-ticket en neem het mee 
naar Tivoli.  
 
Het kopiëren van dit ticket heeft geen 
enkele zin.  
Op ieder e-ticket staat een unieke 
code, die slechts eenmaal gebruikt kan 
worden.  
 
Neem altijd je legitimatie mee naar 
Tivoli.  
 
Voorwaarden en huisregels vind je op 
www.tivoli.nl 

Bewaar dit kaartje na het concert, 
want het geeft 10% korting op een cd 
van deze artiest bij Plato (Voorstraat 
35, Utrecht).  

 


