SHAKESPEARE • PROKOFIEV

MODERN BALLET

Z ATERDAG 19 JANUARI 2019 • 20u00
Z O N D A G 2 0 J A N U A R I 2 019 • 15 u 0 0
CAPITOLE GENT

SHAKESPEARE • PROKOFIEV

EEN TIJDLOZE KLASSIEKER, IN EEN
MODERN DANSSPEKTAKEL
Music Hall brengt samen met ‘Ballet du Grand Théâtre de Genève’ en
een live symfonisch orkest, de wereldberoemde romantische tragedie van
William Shakespeare naar Capitole Gent; Romeo & Julia.
In dit moderne dansspektakel wordt het bekendste liefdesverhaal allertijden,
over een onmogelijke maar intense liefde, in een nieuw, buitengewoon
jasje gestoken, op de muziek van Sergei Prokofiev. Al komt niet de
volledige partituur van Prokofiev aan bod in deze creatie.
De choreografie concentreert zich eerder op essentiële verhaalmomenten
uit de tragedie, met als bedoeling via dans rechtstreeks het hart en de ziel
van de toeschouwers te raken.
Music Hall’s zoektocht naar een hedendaagse versie komt ook tot uiting
in het visuele aspect. Zo ligt de stijl van de scenografie en de kostuums
ver van de traditionele renaissance beelden die Romeo & Julia in eerste
instantie opwekken, wat de voorstelling een frisse, moderne uitstraling
geeft.
Duur voorstelling: 1u15 zonder
pauze.

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.

SHAKESPEARE • PROKOFIEV

GROEPSPRIJZEN
Categorie

Normale prijs

-10% (>11p)

-15% (>20p)

- 20% (>200p)

Golden seat

€ 69,00

€ 62,10

€ 58,65

€ 55,20

CAT 1 ticket

€ 59,00

€ 53,10

€ 50,15

€ 47,20

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

GROEPSVOORDELEN
• U ontvangt gepersonaliseerd promotiemateriaal

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

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

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

