Met de PV naar jubileumconcert ‘Toppers’
Locatie: Amsterdam, Johan Cruijff Arena
Datum: vrijdag 31 mei 2019, om 19.30 uur

PV Wibaut
Amsterdam

In 2019 organiseren de ‘Toppers in Concert’ alweer de 15 editie, dus tijd voor een muzikaal jubileum.
Reden voor de PV Wibaut het jubileumconcert van de Toppers voor haar leden in haar programma op te nemen.
De ‘Toppers in Concert 2019’ wordt een gezellig en muzikaal feest op vrijdag 31 mei 2019 in Johan Cruijff Arena
te Amsterdam. Op het programma staat het muzikale jubileumfeest met het optreden van de Toppers centraal.
De opzet is, samen met het jubileum van de Toppers een genoeglijk muzikaal zing- en dansavondje uit voor de
PV-leden met partner te organiseren.
De PV heeft in totaal 40 tickets ‘Toppers in Concert’ op vrijdag 31 mei 2019 exclusief voor haar leden in de
aanbieding. Nieuwsgierig geworden en spreekt deze opzet je aan, geef je dan snel op. OP = OP, weg is pech!
Inschrijven kan via de PV Wibaut tot uiterlijk 18 mei 2019.
Toppersarrangement
De PV biedt aan haar leden een ‘Jubileumconcert’ met de ‘Toppers in Concert 2019’
geëngageerd met de mooiste muzikale nummers ter wereld op vrijdag 31 mei 2019.
Momenteel is het volgende bekend:
De PV heeft in Johan Cruijff Arena Amsterdam de beste zit- en veldplaatsen gereserveerd voor haar leden. De PV
Wibaut heeft voor de liefhebbers die uit volle borst willen meezingen met de ‘Toppers’ maximaal 24 zitplaatsen
(dresscode WIT) en wil je er ook nog heerlijk bij dansen en/of meedoen met de polonaise bij de ‘Toppers’ dan
zijn er 16 veldplaatsen (dresscode BLAUW) beschikbaar.
Je bent vanaf 19.30 uur welkom bij de ontvangstbalie van Johan Cruijff Arena te Amsterdam en het
jubileumconcert begint om 20.30 uur. De consumpties en snacks zijn voor eigen rekening.
Verhaal Toppers
De Toppers staan ieder jaar weer avondenlang in een bomvolle Johan Cruijff Arena. De Toppers bestaan 15 jaar en dat vieren we met de Happy Birthday Party ’The Best Of' Jubileum editie! De Toppers
zorgen samen met de gastartiesten voor het grootste en gezelligste verjaardagsfeest ooit. Het is inmiddels een ingeburgerd begrip geworden: de Toppers. Al 15 jaar mogen we genieten van de
gezelligheid, het heerlijk mee kunnen zingen en elk jaar weer kunnen gokken wat het thema zou zijn.
De formatie van de Toppers is de afgelopen jaren steeds veranderd. Het begon in 2005 met René Froger, Gerard Joling en Gordon. Gerard stopte in 2008 en werd vervangen door Jeroen van der Boom. In
2010 kwam Geer toch weer terug en ging de Toppers door met zijn vieren. In 2011 stopte Goor ermee. Na een aantal jaar optreden met zijn drieën, werd in 2017 Jan Smit toegevoegd aan de formatie.
DRESSCODE 2019 Met ruim 3 miljoen bezoekers en ieder jaar een Top 3 plaats in meest succesvolle stadionconcerten in de wereld blijft het succes van Toppers in Concert voortduren. De meest
indrukwekkende dresscode was ongetwijfeld bij ons vorige jubileum 5 jaar geleden. Kippenvel bij het zien van de Nederlandse vlag en een traditie die we dus in ere willen houden bij een jubileum,
namelijk rood-wit-blauw. Feestvierders op de tweede ring mogen hun rode outfit uit de kast trekken, op de eerste ring draagt iedereen wit en in het veld wordt alleen blauw gedragen. Omdat het de
vijftiende editie is, mag er ook worden uitgepakt met goud.
Volledig Oer-Hollands en 'Over de Top'! De dresscode is dus: feestelijk ROOD voor de tweede ring, WIT voor de eerste ring en BLAUW voor het veld en dit alles met een kleine TOUCH OF GOLD, we
bestaan immers niet voor niets 15 jaar! (bron: internet)

Gastartiesten
Naast De Toppers treden ook The Weather Girls, Snollebollekes, T-Spoon, The Voice Senior-winnaar Jimi Bellmartin en Sheila
Ferguson samen met OG3NE op om hun verjaardagsfeest compleet en deze Toppers in Concert 2019 onvergetelijk te maken.
Sheila Ferguson
Voormalig The Three Degrees-zangeres Sheila Ferguson is helemaal weg van de zangkunsten van het Nederlandse zangtrio
OG3NE. De 70-jarige Amerikaanse singer/songwriter noemde hun versie van Dirty ol’ Man ‘briljant’. The Three Degrees
bestond van 1966 tot 1986. Hun grootste successen werden Dirty ol’ Man in 1973, When Will I See You Again en The Runner
uit 1979. Nu staat Sheila Ferguson samen met OG3NE op het podium tijdens het jubileum van Toppers in Concert 2019!
OG3NE
De Golden Voices van O’G3NE bestaan uit de drie zussen Lisa, Amy en Shelley Vol. Voormalig The Three Degrees-zangeres Sheila Ferguson liet de zussen in augustus j.l.
via Twitter weten dat ze compleet werd weggeblazen toen ze Dirty ol’ man - een hit uit 1973 - in OG3NE-stijl hoorde. “Ik houd van de manier waarop ze onze zinnen niet
kopiëren, maar eigen maken en dat vanuit Nederland, het land dat ons de eerste gouden plaat voor Dirty ol’ Man bezorgde.‘’, schreef ze. “Jullie verdienen internationale
bekendheid.‘’ Nu staat Sheila Ferguson samen met OG3NE op het podium tijdens de concerten van Toppers in Concert 2019!
THE WEATHER GIRLS
Dit duo afkomstig uit de Verenigde Staten werden wereldwijd bekend in 1982 met hun single It’s Raining Men. Over de jaren heen scoren de dames diverse hits in hun
thuisland. En nu zijn ze terug in Nederland tijdens de 2019 jubileum concerten van de Toppers. Dit wil je niet missen!
'VOICE SENIOR WINNAAR' JIMI BELLMARTIN
De 69-jarige Soulkoning Jimi Bellmartin is de winnaar van The Voice Senior 2018! Zijn coach Gerard Joling is enorm blij dat ze samen in een overvolle Johan Cruijff ArenA
kunnen optreden tijdens de jubileum concerten van de Toppers.
SNOLLEBOLLEKES
Snollebollekes is de feestact van het jaar! Het trio heeft zich toegespitst op après-ski- en carnavalsmuziek. Na carnavalskrakers als Links, rechts en Alaafrojack staan ze
nu in een overvolle Johan Cruijff ArenA. Laat de polonaise maar beginnen!
T-SPOON
Jarenlang domineerde T-Spoon de hitlijsten, met hits als No Time 2 Waste, See The Light en de wereldhit ‘Sex On The Beach’. Dit nummer bracht hun in meer dan 10
landen een nummer 1 notering. Nederlands bekendste en beste dance-act uit de 90’s herleeft tijdens Toppers in Concert 2019.

Zet op vrijdag 31 mei 2019 je feestmuts maar op, want deze mijlpaal moet natuurlijk gevierd worden! Gerard
Joling, Jeroen van der Boom, René Froger en Jan Smit gaan het groots aanpakken met een 15-jarig jubileum in
de Johan Cruijff Arena. De hele Arena wordt omgetoverd voor dit grote verjaardagsfeestje van de ‘Toppers’.
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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Geniet samen met 65.000 bezoekers van een ouderwetse knalfuif en ook dit jaar wordt het weer een groot feest
met ‘s werelds grootste partysongs en de allerbeste hits van eigen bodem. Natuurlijk gaan we ongeremd feesten
en uit volle borst meezingen en swingen met 's-Werelds grootste partysongs en de allerbeste hits van eigen
bodem. Ook gaan we een stukje terugkijken…. wat is jouw favoriete Toppers Medley van de afgelopen 14 jaar?
Geniet op vrijdagavond 31 mei 2019 van het jubileumconcert van de ‘Toppers’ met de grootste partysongs en de
allerbeste hits van eigen bodem samen met de gastoptredens van in Nederland bekende artiesten. Feest mee en
geniet van de meeslepende muziek, een knalfuif en ... een avond om niet te vergeten.
Het jubileumconcert begint om 20.30 uur in Johan Cruijff Arena te Amsterdam.
Kosten en aanmelding
Het concertarrangement met de ‘Toppers’ op vrijdag 31 mei 2019 is inclusief de keuze voor veldplaatsen of Gold
Zone 2 zitplaatsen. Met de Gold Zone 2 zitplaatsen heb je een prima zicht op het podium en een super beleving
van het jubileumconcert.
De reiskosten van/naar Johan Cruijff Arena te Amsterdam zijn voor eigen rekening.
Aan de kassa kost het concertarrangement met de beste zitplaatsen Gold Zone 2 normaal € 60,00 per persoon
en voor de veldplaatsen normaal € 80,00 per persoon (op basis van beschikbaarheid).
De personeelsvereniging Wibaut biedt dit jubileumconcert ‘Toppers’ aan de medewerkers van de Gemeente
Amsterdam aan voor slechts € 45,00 ZIT of € 65,00 VELD euro per medewerker, voor je partner/introducé
slechts € 55,00 ZIT of € 75,00 VELD euro (maximaal twee, op basis van beschikbaarheid).
Ben je lid van de PV Wibaut en heb je de jaarcontributie 2019 vóór 01 mei jl. aan de PV Wibaut betaald dan
krijg je voor concert Toppers een ledenkorting en betaal je slechts € 25,00 ZIT of € 35,00 VELD euro per PVlid en voor je partner/introducé slechts € 35,00 ZIT of € 45,00 VELD (max. twee, op basis beschikbaarheid).
Het geld moet je op bankrekening NL 23 INGB 0004 9095 52 t.n.v. PV Wibaut te Amsterdam overmaken onder
vermelding van je organisatiecode (of PV Wibaut), persoonsnummer en Toppers 2019 en ZIT of VELD plaatsen.
Wil je op 31 mei 2019 genieten van het jubileumconcert van de ‘Toppers’ in Johan Cruijff Arena te Amsterdam,
geef je dan op via het inschrijfformulier Toppers 2019.
Het volledig ingevulde formulier kun je scannen/mailen naar p.schuitmaker@amsterdam.nl.







Je bent pas deelnemer als het inschrijfgeld is overgemaakt op bankrekening van de PV Wibaut. Je aanmelding is
compleet wanneer het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en de betaling binnen drie dagen ontvangen is.
Het aanmeldingsformulier samen met de betaling of de betaling samen met het aanmeldingsformulier moeten binnen
drie dagen compleet/ontvangen zijn.
Onvolledige aanvragen kunnen namelijk niet verwerkt/behandeld worden.
Deelname gebeurt op volgorde van binnenkomst complete aanmelding met de bijbehorende betaling. Zoals altijd op
basis van beschikbaarheid en wie het eerst komt die het eerst maalt.
De inschrijving voor ‘Toppers in concert 2019’ sluit op 18 mei 2019 of zodra de limiet is bereikt.
Bij deze activiteit kunnen maximaal 40 deelnemers mee.

Na ontvangst van de betaling ontvang je ongeveer 3 tot 5 dagen voor de PV ‘Toppers in concert 2019’ in Johan
Cruijff Arena Amsterdam de bevestigingsbrief met aanvullende informatie en met de beste toegangskaarten.
Informatie
Aanvullende informatie of vragen over deze activiteit bel gerust M 06 52 48 02 18.
PV Wibaut
Bestuur
Contactpersoon samenwerkende PV’s:
Peter Schuitmaker
M 06 52 48 02 18
E: p.schuitmaker@amsterdam.nl
Correspondentie adres:
PV Wibaut Amsterdam | Postbus 1104 | 1000 BC Amsterdam |
E: info@pvwibaut.nl | I: www.amsterdam.nl
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