MANNA 20
01 - 05 April : Showweek

Lentefuif
Liefste VTK’ers
Vorige week ging de eerste editie van
24Charity door. Na het vele werken
en feesten kunnen we dit toch een
geslaagde editie noemen. Graag
bedanken we dan ook iedereen die
hier zijn steentje bijgedragen heeft.
De kindjes in Nepal zijn trots op jullie.
Ook proficiat aan de enkelen die de
volledige 24 uur volgehouden hebben!

Deze week voorzien we jullie van iets
in andere aard : De VTK Show. De
59ste editie zal niet onderdoen aan
zijn voorgangers en belooft ook een
cultureel hoogstandje te zijn.
Geniet nog van je laatste week voor
de paasvakantie (lol vakantie).
xoxo,
Dario en Iris

De VTK Show: The Great GatsBie
We zijn het jaar 1922, Hennie en
Hendrik moeten na een jaartje
samen studeren aan de plateau een
zenuwslopende keuze maken. Hun
wegen scheiden en al snel leren ze
nieuwe vrienden kennen. Wanneer
op een kotreünie hun wegen
nog eens kruisen wordt Hendrik
stapelverliefd op Coise, de nieuwe
beste vriendin van Hennie. Zij ziet
hem echter niet staan en samen
met zijn sidekicks Kim en Bart
bedenkt Hendrik een plan om Coise
voor zich te winnen. Hij richt de VTK
op in de hoop dat eens hij een grote
belangrijke meneer is Coise hem wel
zal zien staan. Nadat ook dat plan
terugkaatst zet Hendrik de grove
middelen in. Als dat maar goed
komt…’
Deze week is het zover, de showweek. Op
woensdag 03/04 en donderdag 04/04 gaan de
voorstelling door om 20u in theaterzaal scala.
Nog geen tickets, geen nood we verkopen nog
tickets tot dinsdag of tot we uitverkocht zijn in
de hal van de plateau. Koop zeker dus je ticket
en mis deze 59ste edititie van de VTK show
getiteld ‘The Great GatsBie’ niet!’

Highlights: na de paasvakantie

Parkpop (25/04)

12 Urenloop (29/04)
Epic ledenkorting
TopCopy:
Pizza Hut:
Golden Scissors:
Fluotopics:
Bavet Gent:
JIMS:		

Delta Promo’s
Maandag
Cornet 1+1
Dinsdag		
Gin Tonic 3.5 euro
Woensdag
BaCo 4 euro
Donderdag
Wodka-Redbull 4 euro
Shot van de week is Blue Thrill!
Delta Lounge is terug open! Welkom
elke dinsdag en woensdag.

€ 0.025/pagina zwart wit
€ 5.95/ pizza
€ 10% korting/ knip beurt
€ 3 korting/ uur bijles
Free meatballs/ eat-in
13e maand gratis

Maandag
19:00
19:15
21:00

Woensdag
20:00

Donderdag
19:15
20:00

01/04						
Doopreünie				Delta
Lopen rond de watersportbaan		
Plateau
Sho(w)tjesgoliarde			
VTK Groen

03/04
VTK Show				

Scala

04/04
Speedteamtraining VIII			
Plateau		
VTK Show				Scala

Binnenkort inschrijven:
12:00

GK Manillen @Lounge			

01/04

VTKalender
Aangezien er vorige week geen
manna’s waren als duurzaamheidsactie, wordt de beste shifter
op 24Charity beloond met een
ticket voor de show, proficiat
Pieter Mouwen. Breng je opgeloste manna naar blauw voor
woensdagavond en maak kans
op een leuke prijs!

Puzzel van de week

naam: .....................................................
e-mail: ....................................................

Wat moet “?” zijn ?....................................

