KOM ALS GROEP

Sleeping
Beauty
STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN
DONDERDAG 9 MEI 2019 • 20u00
VRIJDAG 10 MEI 2019 • 20u00

ZATERDAG 11 MEI 2019 • 20u00
ZONDAG 12 MEI 2019 • 15u00

Sleeping Beauty
Het ballet Sleeping Beauty of Doornroosje, met een
zwierige partituur van Pjotr Iljitsj Tchaikovksy, is een
prachtig voorbeeld van het klassieke ballet aan het
einde van de 19de eeuw. Het groeide uit tot een van
de allerbekendste balletten, en staat nog steeds op het
repertoire van alle toonaangevende gezelschappen.
Sleeping Beauty laat dansers toe op hun hoogste niveau te
dansen. De schitterende decors en kostuums, samen met
het onverwoestbare verhaal, zorgen voor een onvergetelijk
spektakel voor de hele familie.
De Sleeping Beauty die Music Hall Classics presenteert, is er
een zoals het hoort: met topdansers in een sprookjesachtige
enscenering.
HET VERHAAL
Gebaseerd op het sprookje van Charles Perrault vertelt het ballet
het verhaal van prinses Aurora. Zij krijgt op haar doopfeest
de magische zegen van alle feeën van het koninkrijk, onder

hen de Seringenfee. Ze spreken hun wensen uit en die moeten
verzekeren dat de prinses opgroeit tot de mooiste vrouw,

de meest sierlijke danseres, de allerzoetste zangeres en de
schitterendste muzikant.

Het vrolijke feest wordt echter onderbroken door de komst

van de slechte fee Carabosse, die boos is omdat ze niet werd

uitgenodigd. Ze haalt haar gram bij het koninklijk echtpaar, die

haar verwijst naar hun ceremoniemeester Catalabutte. Hij was

immers verantwoordelijk voor de gastenlijst. Carabosse rekent

af met de ceremoniemeester, maar daarmee is haar woede niet
gekoeld. Ze vervloekt prinses Aurora: het meisje zal zich op

haar zestiende verjaardag prikken aan een spoel en sterven.

Carabosse verdwijnt en laat de aanwezigen diep geschokt achter.
De Seringenfee, die haar geschenk nog niet had gegeven, kan
Carabosses vloek alleen maar verzachten: de prinses zal niet

sterven maar honderd jaar slapen. Alleen de liefdeskus van een
prins kan haar weer doen ontwaken.

Prinses Aurora groeit zorgeloos op, en op haar zestiende
verjaardag komen vier prinsen haar het hof maken.

Nadat ze met alle vier gedanst heeft, gaat ze alleen de tuin in.

Daar ontmoet ze een vermomde vreemdeling.Het is niemand

minder dan Carabosse, die haar een spoel aanbiedt. Voor iemand
haar kan tegenhouden, heeft Aurora zich al geprikt. Ze valt neer
en lijkt dood te zijn. Maar dan verschijnt de Seringenfee. Ze

betovert Aurora en alle kasteelbewoners: iedereen valt in slaap,
en het kasteel wordt ‘opgeslokt’ door een doornenwoud.

Honderd jaar later is prins Désiré met zijn gevolg aan het jagen.
Maar de jacht verveelt hem en hij trekt alleen verder het bos
in. Daar ontmoet hij de Seringenfee, die hem vertelt over het

betoverde kasteel en de slapende Aurora. Als de prins Aurora
in een visioen voor hem ziet, is hij meteen smoorverliefd. De

Seringenfee brengt hem naar het door doornen overwoekerde
kasteel. Niet zonder moeite baant de prins zich een weg door

de stekelige takken. In een torenkamer vindt hij prinses Aurora
en hij kust haar wakker, waardoor hij de vloek van Carabosse

verbreekt. Eind goed al goed: er volgt een groot trouwfeest, met
heel wat sprookjesfiguren onder de gasten. Zelfs Carabosse is

aanwezig, maar niet van harte. Zij moet haar pijnlijke nederlaag
onder ogen zien.

Sleeping Beauty
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

53,10 EUR

39,00 EUR

50,15 EUR

35,10 EUR

29,00 EUR

33,15 EUR

26,10 EUR

24,65 EUR

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

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

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.

