KOM ALS GROEP

GEORGES BIzEtS OPERA

STADSSCHOUWBURG ANT WERPEN
Z ATERDAG 15 SEPTEMBER 2018 – 20u00
ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018 – 15u00

CONCERTGEBOUW BRUGGE

Z ATERDAG 22 SEPTEMBER 2018 – 20u00

CAPITOLE GENT

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018 – 15u00

HARDVERSCHEUREND RAUW
Frank van Laecke regisseerde Bizets Carmen voor
de zomeropera in Alden Biesen (2015). Een eigentijdse
en expliciete versie van het origineel.
Deze opera vertelt het wereldberoemde verhaal
van Carmen, een femme fatale en een pure
mannenverslindster. Regisseur Frank van Laecke kiest
ervoor om dit traditioneel verhaal in een eigentijdse
setting te plaatsen en daalt af naar een laag van de
maatschappij die meestal verborgen blijft, namelijk het
milieu van de mensenhandel. Thema’s als vrouwen-,
kinder-, drugs- én wapenhandel blijven ook vandaag
actueel. De rauwheid van dit alles wordt nog extra
benadrukt in de kleuren van het functionele decor en
kostumering: alles in zwart/grijs tinten.

dit milieu. Op weg naar haar vrijheid papt ze aan met
korporaal Don José en speelt ze met zijn gevoelens.
Na een duel met zijn meerdere vlucht Don José de bergen
in en moet hij zich aansluiten bij de smokkelaars. Ook
Het verhaal

daar kan Carmen het flirten niet laten.

Carmen is een sterke, zelfstandige vrouw die haar

Maar de passie tussen Carmen en Don José blijft

sociale positie heeft verworven door haar seksuele

niet duren. Carmen wordt verliefd op Escamillo, een

aantrekkingskracht. Ze gebruikt haar lijf om in leven te

torreador. Wanneer ze naar het stierengevecht van

blijven. Maar haar ultieme doel is weg te raken uit

haar nieuwe minnaar Escamillo gaat kijken ontmoet
ze opnieuw Don José die haar eerst smeekt om terug
bij hem te komen. Carmen weigert met alle gevolgen
vandien.
Carmen werd geschreven door Henri Meilhac en Ludovic
Halévy, naar een novelle van Prosper Mérimée. De eerste
opvoering vond plaats in Parijs op 3 maart 1875. Carmen
is een Franstalige opera over liefde, jaloezie en de weg
naar vrijheid in vier bedrijven. Deze voorstelling wordt
Nederlands boventiteld.

Met Hans Peter Janssens aLs Remendado, de gewetenLoze pOOier

GROEPSPRIJZEN

GROEPSVOORDELEN
• U zit mooi samen als groep
• Mogelijkheid tot het plaatsen van een optie
u hoeft nadien enkel de definitieve tickets te betalen

• U ontvangt gepersonaliseerd
promotiemateriaal
in de vorm van flyers en/of posters
• U hoeft geen verzendingskosten te betalen

Categorie

Normaal tarief

-30% (>11p)

Golden seats
CAT 1 ticket
CAT 2 ticket
CAT 3 ticket
CAT 4 ticket

€ 79,00
€ 69,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 29,00

€ 55,30
€ 48,30
€ 38,50
€ 28,00
€ 20,30

(incl. 6% BTW)

VIP
Wenst u uw klanten, collega’s of vrienden extra
in de watten te leggen? Vanaf 20 personen
bieden wij VIP arrangementen aan op maat!
Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie
totaal vrijblijvend contact met ons op.

INFO & RESERVATIE
Benoit Declercq: 03 229 18 28 - benoit.declercq@musichall.be
Birgitte Van Noten: 03 229 18 24 - birgitte.van.noten@musichall.be

