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Donderdag 7 juli 2016 is het eerste lustrumfeest. De school bestaat 5 jaar en daarom
is het tijd voor een groot schoolfeest in CLUB AIR (Amstelstraat 16, 1017 DA Amsterdam). Met special guest: SLAM FM! De deuren gaan open om 20:00 uur en
zullen om 21:15 uur sluiten. Na 21:15 uur kun je dus niet meer naar binnen. Zorg
ervoor dat je op tijd bent! Voor de eerste en tweede klas duurt het feest tot 00:00
uur en voor de derde, vierde en vijfde klas gaan we nog een extra uurtje door,
tot 01:00 uur.
De kaartverkoop begint maandag 20 juni 2016. De kaartjes kosten € 8,- euro en
worden tot en met vrijdag 25 juni 2016 in de grote pauzes verkocht in de grote aula.
Omdat vrijdag de laatste verkoopdag is, kun je je kaartje dan ook in de kleine pauzes
kopen.
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Inbegrepen is een AIR Card met tegoed voor één drankje. Dit zijn kaarten waar je
tegoed op zet en daarna bij de bar drankjes mee kan kopen (als een soort OV-chipkaart). Neem dus geld mee om je kaart op te waarderen. Als je geen kaartje hebt
gekocht op school, verkopen wij deze ook aan de deur bij Club Air. Bij een ¨kaartje
aan de deur¨ is er geen AIR card inbegrepen. Een losse AIR Card kun je in de club
kopen. DUS: Koop je kaartje op school!
In Air zijn kluisjes voor 50 eurocent borg aanwezig. Aan het eind van de avond krijg
je dit terug. Net als bij voorgaande schoolfeesten, zijn alcohol en drugs, vanzelfsprekend, NIET toegestaan. Er wordt op gecontroleerd bij de ingang. Club Air en
de school zijn niet aansprakelijk voor diefstal/verlies van spullen.
Wij hopen dat jullie er zin in hebben. Wij in ieder geval wel! Als je nog vragen of
opmerkingen hebt, kan je altijd een mailtje sturen naar feestcommissie@hyperionlyceum.nl.
Zie jullie in Club Air!
Feestelijke groet,
De Hyperiparty, feestcommissie

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Met een hartelijke groet,
Iris Driessen
Docent Nederlands
Hyperion Lyceum

