
 

Feestelijk uit in IJsselstein 
 
Overtoom 3, 
3401 BK IJsselstein 
 
T  030 688 42 30 
F  030 688 66 36 
E  info@fulcotheater.nl 
 I   www.fulcotheater.nl 
 
Fulcotheater, met theater, bioscoop, theatercafé 
en zalencentrum is IJsselsteins culturele hart en dé 
plek om feestelijk uit te gaan. 

 
  

Van Fulcotheater, voor u:  
De Vrienden van Fulcotheater 

Voorrang en voordeel verzekerd 
	
'De Vrienden van Fulcotheater' is een abonnement dat per theaterseizoen automatisch wordt verlengd (onze seizoenen lopen van 
1 mei tot 1 juni van het jaar daarna).  
Aanmelden of afmelden kan alleen schriftelijk, vóór 1 maart voorafgaande aan het nieuwe seizoen.  
Vrienden van Fulcotheater worden herkend bij iedere reservering of kassahandeling, zodat zij nooit een korting mislopen en altijd 
op de hoogte blijven van het nieuwste aanbod. 
 
Als lid van 'De Vrienden van Fulcotheater' ad € 15 krijgt u elk seizoen: 
 √ gratis en als eerste de nieuwe programmagids thuisgestuurd 
 √ de eerste week voorrang bij het reserveren van plaatsbewijzen 
 √ gratis kaarten voor 2 personen voor een voorstelling uit een door Fulcotheater geselecteerd aanbod 
 √ korting op de entreeprijzen van een aantal voorstellingen 
De echte theaterliefhebber verdient de abonnementskosten dus dubbel en dwars terug! 
 
Word lid van 'De Vrienden van Fulcotheater' en stuur de aanvraag vóór 1 maart ingevuld retour. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanvraag abonnement op 'De Vrienden van Fulcotheater' 
Ondergetekende wordt graag lid van 'De Vrienden van Fulcotheater'. Ik machtig Fulcotheater tot het afschrijven van de jaarlijkse 
kosten ad € 15,-. De Vrienden van Fulcotheater is persoonlijk en staat op mijn naam. Het recht op een gratis voorstelling en 
korting op de entreeprijs geldt voor maximaal twee personen. 
 

De heer/Mevrouw* 
  

Voorletter(s) 
  

Straat + huisnummer 
  

Postcode + plaats 
  

Rekeningnr. IBAN** 
  

Telefoonnummer 
  

E-mail 
  

 
Handtekening:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lever de aanvraag in bij de kassa of stuur hem op naar Fulcotheater, Overtoom 3, 3401 BK IJsselstein of per e-mail naar przaken@fulcotheater.nl 

Vul svp alle velden in. Zonder uw contactgegevens kunnen wij u niet tijdig op de hoogte stellen van nieuws, wijzigingen of afgelastingen. 
 * Doorhalen wat niet van toepassing is. 
** Zonder uw volledige IBAN nummer kunnen wij de aanvraag niet behandelen. 


