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Toneelclub Extra
Voor € 275,- per persoon per jaar:
• Alle voordelen van de Toneelclub
• Twee speciale toneelavonden extra  
   (dus vijf in totaal)
• Een jaarlijkse bijeenkomst op een bijzondere  
   locatie met prominenten uit de toneelwereld
• Twee extra lezingen of een ander inhoudelijk  
   programma over toneel
• Op dagen van de gekozen toneelavonden én  
   tijdens het Holland Festival en het Theater  
   Festival: hulp bij het regelen van vervoer,  
   restaurants, hotelovernachtingen in Amsterdam  
   en andere culturele activiteiten

Geef een lidmaatschap cadeau!
Naast uzelf kunt u natuurlijk ook anderen laten  
genieten van al het moois dat Leonoors Toneelclub 
biedt. Meer weten?  
Mail naar: leonoor@detoneelgids.nl

Met uw eigen groep naar het theater? 
Wilt u met een eigen groep naar één of meerdere 
toneelvoorstellingen? Wij maken een selectie op 
basis van uw wensen, regelen de kaarten en zorgen 
voor een interessant en boeiend programma erom-
heen! Naast de toneelvoorstellingen regelen we 
ook andere culturele activiteiten, lezingen, vervoer, 
diner of hotelovernachtingen. Elk idee is bespreek-
baar. Neem gerust contact met ons op. 

Leonoors Toneelclub: zo werkt het
Leonoor selecteert voorstellingen uit het toneel- 
aanbod. Met het theatergezelschap organiseert ze 
een kort inhoudelijk programma rondom de voorstel-
ling. Dat geheel noemen we een ‘toneelavond’. Ruim 
van te voren krijgt u een mail met alle  
komende toneelavonden. U mailt uw keuze door  
en krijgt de kaarten thuisgestuurd!

Lid worden van Leonoors Toneelclub? 
Stuur een mail naar: leonoor@detoneelgids.nl. Er 
zijn twee soorten lidmaatschappen: Toneelclub en 
Toneelclub Extra. U kunt ook kiezen voor een lidmaat-
schap voor meerdere personen, zodat u altijd gasten 
kunt meenemen. 

Toneelclub
Voor € 110,- per persoon per jaar:
• Drie speciale toneelavonden 
• Kaarten voor uitstekende plaatsen, op tijd bij  
   u thuis bezorgd
• Uitgebreide informatie over de voorstelling
• Een afsluitende borrel met het eerste drankje  
   van Leonoor
• Voorrang op kortingskaarten bij bijzondere  
   voorstellingen en try outs

Welke voorstelling is iets voor mij? Wat zijn de  
aanraders? Hoe zorg ik op tijd voor kaartjes?  
Zijn er mensen die meewillen? De Toneelgids  
biedt uitkomst!   

De Toneelgids? 
De Toneelgids zorgt ervoor dat u altijd op tijd op de 
hoogte bent van de meest inspirerende toneelvoor-
stellingen van het moment. We zijn onafhankelijk, 
eigenwijs en nieuwsgierig. En eerlijk in ons advies.

Gratis nieuwsbrief: overzicht
Elke maand ziet u in één oogopslag welke voorstel-
lingen wij echt de moeite waard vinden. En of de 
voorstelling iets voor u is.  
Meld u aan via www.detoneelgids.nl

Dit zijn uw voordelen:
• U weet op tijd welke voorstellingen spelen
• U kiest uw favoriete voorstellingen met behulp  
   van handige iconen 

Leonoors Toneelclub: verdieping 
Leonoors Toneelcub neemt u mee op sleeptouw  
naar de beste toneelvoorstellingen. Bij iedere voorstel-
ling organiseren we een extra programma: een korte  
inleiding van de toneelschrijver, een mini-excursie 
achter de coulissen of een interview met de makers. 

Dit zijn uw voordelen:
• U leert de toneelwereld van binnenuit kennen
• De beste voorstellingen met uitstekende plaatsen 
• Geen omkijken meer naar praktische zaken 
• U maakt kennis met andere theaterliefhebbers 
• Een gezellige borrel na afloop 


