KOM ALS GROEP

VORST NATIONAAL

VRIJDAG 28 DECEMBER 2018 • 20u00
ZATERDAG 29 DECEMBER 2018 • 15u00

STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN
WOENSDAG 2 JANUARI 2019 • 15u00
DONDERDAG 3 JANUARI 2019 • 15u00 & 20u00

CAPITOLE GENT

ZONDAG 30 DECEMBER 2018 • 15u00

Geen eindejaar zonder dé kerstklassieker allertijden;
De Notenkraker. Dit ultieme kerstballet op muziek
van Tchaikovsky is gebaseerd op het sprookje ‘De
Notenkraker en de Muizenkoning’ van Hoffman en zal
ook dit jaar vele harten verwarmen en balletliefhebbers
doen wegdromen. Verwacht je aan een magisch ballet
waarin dromen en realiteit in elkaar overvloeien,

avontuur. De Notenkraker verandert in een knappe prins
en samen vechten ze met het leger van de Muizenkoning
en dansen ze door Snoepgoedland. De volgende ochtend

ontwaakt Clara als uit een mooie droom... Maar was het wel
een droom?

Muziek – Pyotr Ilyich Tchaikovsky

sneeuwvlokjes beginnen dansen en liefde wordt

Originele choreografie – M. Petipa and L. Ivanov

gevonden waar je het niet verwacht. Dit alles in een

Vernieuwde choreografie – Konstantin Kostjukov

prachtige klassieke choreografie gedanst door het

Set & kostuums – Angelina Atlagić

National Theatre Belgrade.
We zijn uitgenodigd op het rijkelijk kerstfeest van de familie
Stahlbaum. Clara krijgt er een houten notenkrakerpop die ’s

Duur voorstelling:

Deel 1: 47 minuten
Pauze: 30 minuten

nachts tot leven komt en haar meeneemt op een ongelooflijk Deel 2: 44 minuten

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

GROEPSPRIJZEN
Categorie

Normale prijs

-10% (>11p)

-15% (>20p)

-20% (>200p)

Golden seats

69,00 EUR

62,10 EUR

58,65 EUR

55,20 EUR

49,00 EUR

44,10 EUR

41,65 EUR

39,20 EUR

Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4

59,00 EUR
39,00 EUR
29,00 EUR

53,10 EUR
35,10 EUR
26,10 EUR

50,15 EUR
33,15 EUR
24,65 EUR

47,20 EUR
31,20 EUR
23,20 EUR

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.

