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     GALACONCERT / 8 oktober 2021 
 
Beste Mevrouw, Mijnheer,  

 

Op vrijdag 8 oktober 2021 wordt door de vzw ASBF (Belgian Air Force Royal Symphonic Band 

Association) met steun van Defensie het jaarlijkse galaconcert georganiseerd. De opbrengsten zijn ten 

voordele van FONAVIBEL. 

 

Wij hebben het genoegen u, als beschermeling van FONAVIBEL, hierop uit te nodigen aan verminderd 

tarief. U kan eventueel 2 begeleiders meebrengen, die eveneens aan verminderd tarief kunnen deelnemen.  

 

De formule en de locatie van het concert werden aangepast en staan in het teken van “Queen in concert”. De 

affiche en de inschrijvingsmodaliteiten zijn beschikbaar via de site www.fonavibel.be/inschrijving-event of 

rechtstreeks via www.airforceband.be/booking/ 

 

U kan deelnemen aan het concert of inschrijven voor dinner & concert.  

Als beschermeling van FONAVIBEL kan u kiezen uit volgende opties :  

 Dinner & concert MEMBER : 65€ 

 Concert MEMBER : 25€ 

Bij de opmerkingen dient u te vermelden “FONAVIBEL lid en uw lidnummer*” 

* uw lidnummer bevindt zich op uw briefwisseling en is van deze vorm V9999N. 

Alle inschrijvingen gebeuren rechtstreeks via de site. 

 

Na het concert en na voorlegging van uw betalingsbewijs, zal per persoon 12.5 € terugbetaald worden in de 

kosten van uw ticket. Dus voor Max 3 personen. 

 

Praktisch ? 

Dit concert vindt plaats in de Luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Onze-Lieve-Vrouwlaan 99, 3990 te 

PEER. Het dinner vangt aan om 18.30 uur en het concert om 20.00 uur.  

 

Vriendelijke groeten en we zien er al naar uit u te mogen begroeten tijdens het concert ! 

 

Voor de vzw FONAVIBEL 

 
 

Frédéric DUPUIS, ir 

Luitenant-kolonel van het vliegwezen 

Militair administrateur 

Secretaris-generaal 
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