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VO R S T N AT I O N A A L
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L A B O H È M E , D E T R AG I S C H E R O M A N C E VA N P U CC I N I
N U I N E E N V E R R A S S E N D E E N I N D R U KW E K K E N D E A R E N AV E R S I E
Weinig operacomponisten konden met hun muziek de emoties zo beroeren als Giacomo
Puccini (1858-1924). En weinig opera’s vinden zo vlot hun weg naar het hart als zijn tragische
romance ‘La Bohème’. De opera werd gebaseerd op het tijdschriftfeuilleton ‘Scènes de la
vie de bohème’ dat Henri Murger tussen 1847 en 1849 publiceerde. Daarin wordt het verhaal
verteld van arme Parijse kunstenaars die zich verliezen in de kunst en de liefde.
Met ‘La Bohème’, zijn vierde opera, openbaarde
Giacomo Puccini zich als een opvallend originele
componist. Het werk bevat enkele van de meest
memorabele aria’s uit het operarepertoire, zoals
‘Mia chiamano Mimi’, ‘O soave fanciulla’ en ‘Quando
m’en vo’. Het is dan ook met recht een van de
meest opgevoerde opera’s ter wereld.
Music Hall Classics brengt ‘La Bohème’ in een
verrassende en gloednieuwe arenaversie voor een
groot publiek. Je mag je verwachten aan absolute
topzangers en een grootse, moderne en tegelijk
poëtische enscenering, in indrukwekkende decors
van de internationaal gelauwerde operadesigner
Dan Potra.

HET VERHAAL
Rodolfo de dichter, Marcello de schilder, Colline
de filosoof en Schaunard de muzikant delen een
koude zolderkamer en leven in bittere armoede.
Ze hebben aan alles te kort en toch koesteren ze
hun bestaan als bohémiens. Vanuit hun stamkroeg
Café Momus laten ze hun idealen op de wereld
los. Op een dag is Rodolfo alleen thuis, wanneer er
op de deur wordt geklopt. Het is een mooi maar
lijkbleek naaistertje dat zich Mimi laat noemen
maar in werkelijkheid Lucia heet. Ze vraagt hem
om haar kaars aan te steken. Wanneer Rodolfo
haar binnenlaat, valt de doodzieke Mimi meteen
flauw. Rodolfo brengt haar bij haar positieven,
en het duurt niet lang voor ze elkaar hun liefde
verklaren. Mimi wordt snel in de groep bohémiens
opgenomen.
Maar na enige tijd lijkt de liefde over. Een
verdrietige Mimi vertrouwt Marcello toe dat
Rodolfo haar heeft verlaten, zogezegd omdat hij
jaloers was op de mannen waarmee zij zou flirten.
Wanneer Marcello zijn vriend daarmee confronteert,
komt de kat op de koord: Rodolfo houdt nog
steeds hartstochtelijk van Mimi, maar zij lijdt aan
ongeneeslijke tuberculose en hij heeft niet de
financiële middelen om haar de gepaste medische
zorgen te geven. Mimi, die het gesprek heeft
gevolgd, komt in tranen de kamer binnen. Rodolfo
troost haar, en ze gaan akkoord om – ondanks hun
onverwoestbare liefde voor elkaar – elk hun eigen
weg te gaan.
Enkele maanden later, wanneer de bohémiens hun
armoedige leventje op hun zolderkamer met zang
en dans proberen te vergeten, verschijnt Musetta
aan de deur. Ze zag een doodzieke Mimi op straat
rondstrompelen en bracht haar mee naar het huis
van de bohémiens. Mimi vertelt dat ze de burggraaf
met wie ze een relatie had, heeft verlaten. De
bohémiens verkopen enkele van hun schamele
bezittingen om medicijnen te kopen en een dokter
te halen. Maar het mag niet meer baten: Mimi sterft,
tot grote wanhoop van Rodolfo.
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GROEPSPRIJZEN
CATEGORIE

NORMAAL
TARIEF

-10%
(vanaf 11 p)

-15%
(vanaf 20 p)

-20%
(vanaf 200p)

GOLDEN SEATS

€ 79,00

€ 71,10

€ 67,15

€ 63,20

CATEGORIE 1

€ 69,00

€ 62,10

€ 58,65

€ 55,20

CATEGORIE 2

€ 55,00

€ 49,50

€ 46,75

€ 44,00

CATEGORIE 3

€ 40,00

€ 36,00

€ 34,00

€ 32,00

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 promotie materiaal
in de vorm van flyers en/of posters
»» U hoeft geen verzendingskosten te betalen

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
Voor meer info of als u een optie of reservatie wenst te plaatsen mag u ons steeds contacteren per mail via sales@musichall.be of telefonisch op het nummer 03 229 18 28

