KOM ALS GROEP

WOENSDAG 20 FEBRUARI 2019 • 20U00
DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019 • 20U00
VRIJDAG 22 FEBRUARI 2019 • 20U00
ZATERDAG 23 FEBRUARI 2019 • 20U00
ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 • 14U30

STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN

HET TIJDLOZE VERHAAL VAN DE JONGEN DIE NIET WILDE OPGROEIEN
IN EEN GLOEDNIEUWE EN BETOVERENDE THEATERVERSIE
Neverland, the Adventures of Peter Pan brengt het
gekende verhaal van Peter Pan naar de 21e eeuw,
in een familiespektakel waarin de allernieuwste
technologie, de moderne choreografie, acrobaten,
beatboxers en streetdancers hand in hand
samengaan met oeroude theatermagie. Dankzij de
heldere muzikale vertelling, de schitterende kostuums
en het imponerende decor van ontwerper Dan Potra,
met onwaarschijnlijke videomapping-projecties, kom
je ogen en oren tekort. Net als Peter Pan zelf, zal je
dit Neverland nooit meer willen verlaten!
Een doodgewoon huis in Londen, waarin de familie
Darling woont, krijgt op een nacht het bezoek van
Peter Pan, een jongen die kan vliegen en nooit wil
opgroeien. Als hij opgeschrikt wordt door de hond
Nana, vliegt Peter verschrikt weer weg en vergeet
zo zijn schaduw. Hij keert terug om hem op te

halen, maar wordt ontdekt door de kinderen Wendy,
Michael en John. Hij nodigt ze uit om mee te gaan
naar het magische Neverland, waar hij woont. Maar
hoe geraken ze daar? Met de hulp van het feetje
Tinkelbel leren ze vliegen, en na een wilde vlucht
boven Londen landen ze in Neverland.
Daar maken ze kennis met de meest diverse bewoners:
de Verloren Jongens, indianen, zeemeerminnen…
maar ook met Peters aartsvijanden: Kapitein Haak
en zijn piratenbende. Samen met de Verloren
Jongens willen Peter, Wendy, Michael en John eens
en voorgoed komaf maken met Haak. Maar de
kapitein laat zich niet zomaar kisten. De dingen
worden er trouwens niet eenvoudiger op als Wendy
romantische gevoelens voor Peter begint te krijgen,
en een stikjaloerse Tinkelbel daar niet mee
opgezet is…

G RO E P S P R I JZE N

(woensdag, donderdag) – AVANT PREMIERE TARIEF

CATEGORIE

NORMAAL
TARIEF

-10%
(vanaf 11 p)

-15%
(vanaf 20 p)

-20%
(vanaf 200p)

Golden seat

€ 51,75

€ 46,58

€ 43,99

€ 41,40

CAT 1 ticket

€ 45,75

€ 41,18

€ 38,89

€ 36,60

CAT 2 ticket

€ 36,75

€ 33,08

€ 31,24

€ 29,40

CAT 3 ticket

€ 29,25

€ 26,33

€ 24,90

€ 23,40

CAT 4 ticket

€ 21,75

€ 19,58

€ 18,49

€ 17,40

G RO E P S P R I JZE N

(vrijdag, zaterdag, zondag) – REGULIER TARIEF

CATEGORIE

NORMAAL
TARIEF

-10%
(vanaf 11 p)

-15%
(vanaf 20 p)

-20%
(vanaf 200p)

Golden seat

€ 69,00

€ 62,10

€ 58,65

€ 55,20

CAT 1 ticket

€ 61,00

€ 54,90

€ 51,85

€ 48,80

CAT 2 ticket

€ 49,00

€ 44,10

€ 41,65

€ 39,20

CAT 3 ticket

€ 39,00

€ 35,10

€ 33,15

€ 31,20

CAT 4 ticket

€ 29,00

€ 26,10

€ 24,65

€ 23,20

G RO E PSVOO RD E LE N
»» 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.

I N F O & R E S E R VA T I E
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

