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BEN JIJ ERBIJ?

Ladies’ Circle 39 Assen organiseert een spetterend benefietgala voor een
select gezelschap van 250 gasten op de meest unieke locatie van Assen.
Een avond vol entertainment, muziek, een feestelijk banquet met loterij,
toegang tot de wereldtentoonstelling ‘Viva La Frida!’ en als klap op de
vuurpijl, een exclusieve veiling!

Zo kom je op de gastenlijst!
Er zijn verschillende opties om samen met ons
deze avond te beleven en te genieten van alles
wat Viva La Gala te bieden heeft. Voor meer
informatie over exclusieve kaarten, sponsoring en
veilingstukken, scan de QR-code of kijk op
lc39.ladiescircle.nl
Kun je niet aanwezig zijn, maar draag je Metakids
een warm hart toe? Word dan Vriend van het Gala
voor € 250,- en krijg een eervolle vermelding in het
gala-magazine en op onze socials!
De opbrengst van de avond komt volledig ten
goede aan Stichting Metakids.

Metabole ziekten slopen
kinderlevens
Metabole ziekten zijn een van
de grootste doodsoorzaken
onder kinderen. Meer dan 10.000
gezinnen in Nederland hebben
één of meerdere kinderen met
een metabole ziekte. Ook in Assen
kennen we veel gezinnen die dit
treft. Daarom zamelen we geld in
voor Stichting Metakids. Zij zorgen
ervoor dat er behandelingen
worden ontwikkeld, waardoor geen
kind meer hoeft te overlijden.
Help jij ons om een zo groot
mogelijk bedrag op te halen voor
Stichting Metakids?

Viva La Gala
12 februari 2022
17.30 – 23.00 uur
Drents Museum
Dresscode: Gala met een vleugje Frida
Mis dit unieke gala niet en reserveer nu!

Viva La Gala Tickets
• Losse galatickets € 150,• Vijf galatickets € 750,inclusief een fles champagne
• Tien galatickets € 1500,inclusief twee flessen champagne
(Exclusieve opties in overleg)

Viva La Gala Sponsorpakketten
• Frida Kahlo-pakket € 2000,(Acht galatickets, advertentie/vermelding in het galamagazine, onze socials en reclame op GreenLedWalls
t.w.v. € 500,-)
• Ladies’- pakket € 1000,(Vier galatickets, advertentie/vermelding in het galamagazine, onze socials en reclame op GreenLedWalls
t.w.v. € 100,-)

