Invitation til

GALL AMIDDAG

AUKTION

FOREDRAG

KONCERTER

AFTER

PA RT Y

LittleBigHelp Velgørenhedsgalla 2017
Lørdag den 30. september kl. 18
Copenhagen Marriott Hotel
EN UNIK AFTEN HVOR DU OPLEVER:
Aftenens konferencier: Jes Dorph-Petersen • Film fra LittleBigHelps projekter i Indien • Underholdning
Musikalske indslag • Performance kunst • Gribende indblik i Indiske gadebørns livsvilkår • Storstilet auktion
under ledelse af Kasper Nielsen fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner • Gastronomisk 3-retters
forvandlingsrejse med tilhørende vinmenu & kaffe

Prisen for en gallaaften
NYHED: Bestem selv din plads
i salen:

For ottende år i træk slår vi i LittleBigHelp dørene op for vores
eksklusive galla – en af de mest succesfulde og magiske indenfor
velgørenhed. Aftenens indsamling kommer til at gøre en kæmpe
forskel for over 500 udsatte børn og kvinder i Indien.
Sidste års galla resulterede i en rekordstor indsamling på kr. 1,3 mio.
Den rekord vil vi slå i år!
Gallaen bliver afholdt hos vores hovedsponsor, Copenhagen Marriott
Hotel. Det bliver en unik aften hvor alle optræder uden honorar
for at støtte op om indsamlingen – og der kommer nogle vilde
overraskelser undervejs!
Aftenens program bliver ledsaget af en gastronomisk 3-retters
forvandlingsrejse skabt af Marriotts fantastiske kokketeam sammen
med en vinmenu doneret af Holte Vinlager.
En lille håndsrækning med enorm betydning
På aftenen bliver der samlet ind til alle vores 11 projekter, der hver
dag gør en forskel for over 500 kvinder og børn. Du kan være med til
at gøre en forskel ved at deltage på denne medrivende aften.
Se teasers og donationer til denne fantastiske aften her

Række 1: 2000 kr. per billet
Række 2: 2000 kr. per billet

Scene

Række 3: 1750 kr. per billet
Række 4: 1750 kr. per billet
Række 5: 1750 kr. per billet
Række 6 & 7: 1500 kr. per billet

Række:
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Pladser sælges efter først til mølle- princippet.

(max antal gæster per bord: 10)

Køb billetter her:
www.yourticket.dk
Mange kærlige hilsner
Lisbeth Johansen
Stifter, LittleBigHelp

Yderligere info
www.littlebighelp.com og www.facebook.com/littlebighelp
Har du yderligere spørgsmål eller er din virksomhed interesseret i at
donere gaver til auktionen, så kontakt, Lisbeth Johansen på:
lj@littlebighelp.com
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