NIEUWSBRIEF TWINparties Juli 2021
Voorafgaand…. Wat fijn om weer een nieuwsbrief te schrijven en wat fijn jullie binnenkort
weer te zien. Ik ben zooooo blij !! Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat jullie de
coronacrisis goed zijn doorgekomen.
25 juli eerste TWINparties – in de BODYTALK
Eindelijk….Eindelijk is het zover. We, mogen onder bepaalde voorwaarden, weer feesten en
met elkaar omgaan zoals we dat zo graag doen. TWINparties organiseert een eerste editie
op 25 jul 2021. Het wordt de BODYTALKeditie omdat het in de Bodytalk Oudegracht 64
Utrecht is. Niet in de kelder van het café maar in het café zelf . M.a.w. we hebben het cafe
afgehuurd en deze is exclusief voor ons en dus Women only. Natuurlijk zijn DJ Sandra en
ikzelf er om jullie lekker aan het dansen te krijgen.
Waarom Bodytalk
Hofman is nog niet zo ver dat zij ook feesten van externe kunnen aanbieden omdat het
volume qua personeel nog niet op orde is. Ook speelt daar het probleem dat met de huidige
regels je tijdens een feest binnen geen terras kan hebben. Je moet of 100% voorbereid zijn
op minder dan 1,5 meter afstand of 100% meer dan 1,5 meter afstand. Vandaar dat we nu
uitwijken naar de Bodytalk. Geweldig dat Feibe dit voor ons wil doen. (Feibe is al zo’n 30 jaar
de eigenaar van de Bodytalk)
Corona QR & ID
Je moet dus wel een QR-code hebben. Deze heb je als je een PCRtest heb laten doen of als je
volledig bent gevaccineerd. Om dit te kunnen controleren moet je ook je ID laten zien. Het is
even niet anders.
Kaarten
Kaarten kosten 10 euro (sorry maar we moeten nog wat onkosten van afgelopen jaar
wegwerken) en kun je vanaf woensdag 7 juli 18:00 uur kopen via de website van
TWINparties of via onderstaande link.
Rechtstreekse link

https://www.chipta.com/nl/tickets/event/39133/twinparties-the-bodytalkeditie/event-info/

Website TWINparties
www.twinparties.nl
We gaan er weer voor. Let op de berichtgeving van in augustus proberen we ook nog iets te
organiseren.
Feestelijke groet
Brenda

