Wij kijken op 19 februari naar

de finale
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en stemmen op

Maandag 19/02, 20u50, Canvas. Stemmen kan
enkel tijdens de uitzending. Kijk en stem de
Plaza naar de overwinning. Overtuig iedereen!!

Hang deze affiche voor je raam!
www.cinemaplaza.be

Cinema Plaza in de finale van de Monumentenstrijd…
Cinema Plaza zit in de finale van de ‘Monumentenstrijd’!! In de vorige ronde hebben we de ‘kolonie’ uit Merksplas en natuurlijk de SintRomboutstoren uit Mechelen verslagen., met maar liefst 15 000 stemmen.
Dit fantastische resultaat is enkel mogelijk gemaakt door de ongelofelijke
steun van alle enthousiaste Duffelaars en de vele sympathisanten. Bij deze
nog eens bedankt aan alle mensen die gestemd hebben en al hun vrienden,
familie, collega’s en toevallige voorbijgangers overtuigd hebben om ook hun
stem uit te brengen op het sympathiekste monument van Vlaanderen!

Hoe moet ik stemmen?
Je kan nu enkel en alleen tijdens de liveuitzending stemmen op Cinema Plaza, van
20u50 tot 22u40. Bij het begin van de uitzending wordt duidelijk uitgelegd hoe je kan
stemmen.
Net voor het einde van ‘Deel 1’ worden de
twee beste monumenten bekend gemaakt.
Dan heb je een halfuurtje de tijd om één van
deze twee monumenten naar de eindoverwinning te stemmen.

♦

♦
♦
♦

www.cinemaplaza.be

… maar het is nog niet gedaan
Cinema Plaza mag dan wel in de finale zitten maar we
hebben nog niets gewonnen (voor meer info bekijk het reglement op de website van canvas:
www.monumentenstrijd.be).
Daarom wordt maandag 19 februari de belangrijkste dag
uit de geschiedenis van de gemeente Duffel. Maandagavond, om 20u50, wordt op Canvas de grote finale van
de Monumentenstrijd uitgezonden. Vijf Vlaamse monumenten (uit elke Vlaamse provincie ééntje) nemen het dan
tegen elkaar op. Iedereen moet kijken én stemmen.

U bent van harte uitgenodigd op het grote PLAZAFEEST op maandag 19 februari
in de sportzaal van het GTI
♦

Wil je de Plaza-avonden
herbeleven en op de
hoogte blijven van de
laatste nieuwtjes over de
Plaza? Vergeet dan
www.vrtnieuws.net en
CNN maar bekijk:

Deuren: 20u Aanvang: 20u30
Live-uitzending op groot scherm
• Finale ‘Monumentenstrijd Deel 1’: 20u50-21u40
• Finale ‘Monumentenstrijd Deel 2’: 22u10- 22u30
• Presentatie: Michiel Devlieger
Radio Reflex zendt live uit vanuit de sportzaal
Drank en eetgelegenheden zijn voorzien
Wie Roos Van Acker kan induffelen en meebrengen krijgt een mooie prijs!!

Hoor je het om 20u30 knallen,
Laat dan alles vallen
Ren snel naar je TV
en stem zeker mee!!

Volg de avonturen van
Ludovicus en Hubertus!
Van 5 tot 19 februari trekken ze van
Merksplas naar Mechelen. Je vindt
elke dag een nieuw filmpje op de
website, en je kan hun avonturen dagelijks nalezen in Het Nieuwsblad.

