KOM ALS GROEP

STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN
Zaterdag 12 oktober 2019 – 20u00

CAPITOLE GENT

Zondag 13 oktober 2019 • 15u00

CONCERTGEBOUW BRUGGE

Donderdag 17 oktober 2019 • 20u00

D E M E E S T D R A M AT I S C H E O P E R A VA N V E R D I
Liefde en haat zijn maar een aria van elkaar verwijderd.
Een van de populairste opera’s allertijden, Il Trovatore,
strijkt dit najaar neer in Vlaanderen! Laat je vervoeren
door een stuk dat knettert van de intriges, liefde,
jaloezie en kippenvelmomenten.
De beroemde Giuseppe Verdi (1813 – 1901) was een
van de grootste Italiaanse operacomponisten ooit, met
maar liefst 26 werken op zijn conto. Toen het doek zakte
na de Romeinse première van Verdi’s Il Trovatore (‘De
Troubadour’) in 1853, schalden de bravi door de zaal.
Een klassieker was geboren en werd later onsterfelijk
door pakkende performances van diva’s zoals Maria
Callas en Leontyne Price.

De opera staat erom bekend zangtechnisch enorm
veeleisend te zijn voor de solisten. De dirigent Toscanini
zei ooit: “Je hebt gewoon de vier beste zangers nodig
die er zijn.”
De opera kan zich zelfs moeiteloos meten met de
grootste Hollywoodthrillers en zal zowel toegewijde
Verdi-fans bekoren als opera-newbies overtuigen. Je
zal op het puntje van je stoel balanceren wanneer de
ijzersterke internationale topcast bezeten van passie
aria’s zoals ‘Di quella pira’ en ‘Stride la vampa’ aanheft,
of het wereldbekende ‘Zigeneunerkoor’.

HET VERHAAL
Spanje circa 1410. Graaf Di Luna
heeft een oogje op hofdame
Leonora, maar haar hart klopt
eigenlijk voor de mysterieuze
rebel en troubadour Manrico.
Na een nachtelijke vergissing
komt het tot een duel zonder
overwinnaar tussen de twee
mannen.
Een burgeroorlog raast intussen
door het land en Manrico geraakt
zwaargewond. De moeder van
Manrico, de zigeunerin Azucena,
vertelt hem het waanzinnige
verhaal van haar moeder die

voor hekserij tot de brandstapel
veroordeeld werd door de vader
van Di Luna. Belust op wraak
ontvoerde Azucena een kind van
de graaf maar ze doodde in haar
verwarring haar eigen kind.
Dan hoort Manrico dat zijn grote
liefde Leonora het klooster
intrekt omdat ze zijn dood
vermoedt.
Hij wil haar stoppen maar komt
Graaf Di Luna tegen. Leonora
vlucht alsnog de zonsondergang
tegemoet met Manrico, maar die

verneemt dat de gruwelijke graaf
zijn moeder Azucena gevangen
heeft. Manrico’s dappere
reddingspoging mislukt en
samen belanden moeder en zoon
in de kerker. Wat nu? Verwarring,
jaloezie, haat en onverwachte
familiebanden komen samen in
een wervelend epos dat de ene
plottwist na de andere aan elkaar
rijgt.
Een niet te missen vuurwerk van
muziek en zang waar je nog lang
over zal napraten!

Italiaans gezongen, Nederlandstalige boventiteling

GROEPSPRIJZEN
Groepsprijzen tot en met 31 augustus (plaats uw optie voor 30 juni)
Categorie

Normale prijs

-25% (>11p)

Golden seats

65,00 EUR

48,75 EUR

Categorie 1

55,00 EUR

41,25 EUR

Categorie 2

45,00 EUR

33,75 EUR

Categorie 3

35,00 EUR

26,25 EUR

Categorie 4

25,00 EUR

18,75 EUR

GROEPSPRIJZEN
Groepsprijzen vanaf 1 september 2019
Categorie

Normale prijs

-10% vanaf 11 p

-15% vanaf 20p

-20% vanaf 50p

-25% vanaf 150 p

Golden seats

65,00 EUR

58,50 EUR

55,25 EUR

52,00 EUR

48,75 EUR

Categorie 1

55,00 EUR

49,50 EUR

46,75 EUR

44,00 EUR

41,25 EUR

Categorie 2

45,00 EUR

40,50 EUR

38,25 EUR

36,00 EUR

33,75 EUR

Categorie 3

35,00 EUR

31,50 EUR

29,75 EUR

28,00 EUR

26,25 EUR

Categorie 4

25,00 EUR

22,50 EUR

21,25 EUR

20,00 EUR

18,75 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.

