KOM ALS GROEP

STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN
Vrijdag 11 oktober 2019 • 20u00

MA AK JE KL A AR VOOR EEN UNIEKE VERTONING
VA N EEN RU S SI S C HE K L A S SIEK ER

Wanneer de opera Jevgeni Onegin in 1879 in Moskou voor het eerst werd opgevoerd, had
het werk al een hele weg afgelegd. Het libretto is zeer nauw gebaseerd op het gelijknamige
meesterwerk van Aleksandr Poesjkin. Bekende operazangeres Elizaveta Lavrovskaja
had Poesjkin’s populaire verzenroman oorspronkelijk bij Tchaikovsky getipt als mogelijke
opera, maar de componist veegde het boek eerst aan de kant wegens een te “zwak plot”.
Tot Tchaikovsky wat dieper groef en de sociale en persoonlijke groei van de personages
opmerkte. Het resultaat: een opera die de de relatie van Onegin en Tatyana beschrijft.
Tsaristisch Rusland ging onmiddellijk overstag, de rest van de wereld volgde. Jevgeni Onegin
is in onze contreien een hoogtepunt in de theaterprogrammaties. Deze voorstelling biedt een
uitgelezen kans om dit meesterwerk opnieuw te bewonderen.

“Klim vooral snel in
je trojka, dit is een
‘one night only’ ervaring!”

HET VERHAAL
We zijn in het oude tsaristisch Rusland. De zussen
Tatjana en Olga wonen op het platteland rond
Sint-Petersburg.

Erger nog, hij daagt zijn vriend Lenski uit door
flirterig met Olga te dansen op een bal. Hun ruzie
mondt uit in een pistoolduel!

Op een dag komt buurman Lenski langs met zijn
vriend, dandy Jevgeni Onegin. Lenski houdt van
Olga, Tatjana valt voor Onegin en schrijft hem
lieve woorden. Maar Onegin wijst haar ietwat
verveeld af.

De afloop is dramatisch en vele jaren later zijn de
wonden nog niet geheeld. Zal de vlam van oude
liefde blijven branden of is het licht uit? Degusteer
dit najaar de meest romantische en tragische opera
van Tchaikovsky. Een heus meesterwerk.

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.

