WatchApp #2: Emmi & Leo LIVE - SKaGeN

In 'WatchApp #2: Emmi & Leo LIVE' gaat het verhaal van Emmi en Leo verder. Zullen ze elkaar ontmoeten of
niet? Opnieuw zit je op de eerste rij en volg je hen 18 dagen lang.
Deze keer krijgt het verhaal wel een extra dimensie. Emma en Leo krijgen gezichten en je zult ze ook 'live' kunnen
tegenkomen als het tot een ontmoeting komt. Hoe? Dat blijft nog geheim. Maar één ding is zeker: Emmi en Leo
zullen alle registers van de moderne communicatie opentrekken. Zo krijg je in dit vervolg een hele andere kant
van de personages te zien.
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Wil je het verhaal van Emmi en Leo volgen maar heb je het eerste deel gemist? Op 15 november
kan je nog instappen. Dan wordt 'WatchApp #1' hernomen. Meer info lees je bij 'WatchApp #1:
Emmi & Leo'. Je kunt bij inschrijving kiezen voor een voordelig combiticket.

Praktische informatie
Duur: Emmi & Leo LIVE start op zondag 6 december 2020 en duurt een kleine drie weken
Je kunt een ticket kopen tot en met woensdag 2 december. Dat kan enkel via deze link.
Na jouw ticketbestelling krijg je alle praktische info.
Om deel te kunnen nemen, moet je beschikken over een smartphone met WhatsApp.
Privacyregels:
- Met het kopen van een ticket voor 'WatchApp #2' sta je toe dat SKaGeN jouw telefoonnummer toevoegt aan
een tijdelijke WhatsApp-groep en je voorstellingsgerelateerde berichten stuurt.
- Jouw nummer is te zien voor de andere leden van de groep, jouw naam in principe niet. Je dient jouw eigen
privacy-instellingen aan te passen indien je niet wenst dat jouw profielbeeld zichtbaar is.
- Het gezelschap respecteert de privacy-regels en gaat omzichtig om met jouw gegevens. Na de voorstelling
worden alle gegevens verwijderd uit de bestanden van het gezelschap.
www.skagen.be

Wanneer

zo 6 december 2020 van 09:18 tot 23:59

Prijs
€12.50
€ 0,39 vaste transactiekosten per bestelling
Bestel tickets

Organisatie
Cultuurcentrum Nova
Molenstraat 2B
9230 Wetteren
tel: 09 365 20 20
e-mail: cc.nova@wetteren.be
website: http://www.ccnovawetteren.be

contactinfo
Cultuurcentrum Nova
Molenstraat 2B
9230 Wetteren
T 09 365 20 20
cc.nova@wetteren.be
http://www.ccnovawetteren.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

