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INTERcLASSICS
Maastricht

A S S I C U R O A N D C H U B B P R E S E N T INTERcLASSICS MAASTRICHT 2020

FORGOTTEN CLASSICS
EPIC DESIGNS FROM THE PAST

15 JANUARI 2020, MECC MAASTRICHT
INTERCLASSICS MAASTRICHT PREVIEW NIGHT

Traditiegetrouw vindt aan de vooravond van InterClassics Maastricht,
op woensdag 15 januari 2020, de Preview Night plaats. In een exclusieve setting worden
mooie herinneringen opgehaald aan de meest memorabele automerken en hun epische
designs uit het verleden. ‘Forgotten Classics’ is het thema van de 27ste editie van
InterClassics Maastricht.

A niGht
that Can’t be
forGotten

Het diner wordt tijdens deze avond verzorgd door niemand minder dan tweesterren chef
Soenil Bahadoer van Restaurant De Lindehof in Nuenen. Als patron cuisinier van De
Lindehof bracht hij eigenhandig de Surinaams/Hindoestaanse keuken naar sterniveau en
toen zelfs nog verder, twee Michelinsterren prijken er inmiddels achter zijn naam.
Verras uw relaties en kom genieten van een verrassend diner en een bijzondere ambiance.
Samen met Soenil en zijn team zullen wij zorgen voor een onvergetelijke avond!

// ETEN MOET EEN

FEESTJE ZIJN, EEN
FEESTJE DAT
MOET SWINGEN! //

SOENIL bahadoer

Tweesterren chef Soenil Bahadoer haalt zijn inspiratie uit alles wat het leven
te bieden heeft. Muziek, films, kunst en mode. Maar ook collega koks, reizen en
bovenal zijn jeugd en de liefde voor zijn roots. Alle gerechten van Soenil vormen een
harmonieuze compositie van smaak, geur, kleur en vorm. Uiteraard vervult de smaak
daarbij de hoofdrol. Iedere smaak heeft haar eigen kracht en intensiteit. In elke hap
moeten al deze aspecten naar voren komen, het moet een smaakexplosie worden
die stapsgewijs wordt opgebouwd. “Eten moet een feestje zijn, een feestje dat moet
swingen!”, aldus Soenil.

FORGOTTEN CLASSICS –
EPIC DESIGNS
FROM THE PAST
Tijdens de 27ste editie van InterClassics Maastricht, van 16 t/m 19 januari 2020, zullen
mooie herinneringen opgehaald worden aan de meest memorabele automerken die
niet meer bestaan maar die prachtige ontwerpen hebben geproduceerd in het verleden.
‘Forgotten Classics’ is het thema van de oldtimerbeurs die inmiddels behoort tot de
grootste oldtimerevents van de Benelux. Epische modellen van deze ‘Forgotten Classics’
zoals de Talbot Lago, Hispano Suiza, Pegaso, Spyker, Minerva, Bristol, Horch, etc. zijn
tijdens InterClassics Maastricht 2020 te bewonderen. Deze automobielen zijn beschikbaar
gesteld door diverse internationale musea en privé verzamelaars.

INTERCLASSICS
MAASTRICHT STEUNT
‘MAKE A WISH
NEDERLAND’
Elke dag horen gemiddeld drie families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms
zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Het gezinsleven verandert in één klap totaal. Die
impact is moeilijk voor te stellen. Make-A-Wish Nederland wil al deze jonge patiënten
tussen 3 en 18 jaar een positieve boost meegeven. Een ervaring die ze sterker maakt.
En vertrouwen en kracht geeft voor de toekomst. Dat doen ze door hun allerliefste
wens te laten uitkomen.

INSCHRIJVEN

antwOOrdkaart
InterclassiCs Maastricht preview night

Wilt u deze exclusieve avond niet missen? Schrijf u dan nu in voor de InterClassics Maastricht

Firmanaam:

Preview Night 2020. U kunt hiervoor contact opnemen met het InterClassics Maastricht team

Dhr./Mevr.:

of gebruik maken van bijgevoegde antwoordkaart. Stuur een scan of foto van de ingevulde
kaart naar interclassics@mecc.nl of +31 (0)6 51 35 87 42 (Raymond Mingels).
Kosten per deelnemer zijn € 285,- (excl. BTW). Daarnaast kunt u zich ook voor een
partnership inschrijven, u betaalt dan € 2.600,- (excl. BTW) voor 10 deelnemers.
Ook andere vormen van partnerships zijn bespreekbaar met het projectteam.

Adres:
Telnr.:
E-mail adres:
Hij/zij verklaart

kaarten voor Preview Night te bestellen

Hij/zij verklaart

partnerships (per 10 personen) voor Preview Night te bestellen

Kaarten Preview Night

x

€ 285,- =

€

Partnerships Preview Night

x € 2.600,- =

€

Neem voor meer informatie of om u in te schrijven contact op met:
Plaats en datum:

MECC Maastricht
T +31 (0)43 383 83 33 I +31 (0)43 383 83 14
F +31 (0)43 383 83 00
erik.panis@mecc.nl I raymond.mingels@mecc.nl
reginald.wets@mecc.nl I www.interclassicsmaastricht.nl

Prijzen zijn exclusief BTW

Handtekening:

Stuur een scan of foto van de ingevulde antwoordkaart per mail naar interclassics@mecc.nl

Title Sponsors

Main sponsors

Culinaire Partners

Exclusive Partners

Charity Partner

COlOfon

C O N C E P T & T E K S T:

DESIGN:

FOTOGRAFIE:

MECC MAASTRICHT
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reginald.wets@mecc.nl I www.interclassicsmaastricht.nl
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