KOM ALS GROEP

STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN
Vrijdag 8 mei 2020 – 20u00

DE TIJDLOZE LOVE STORY NU IN EEN NIEUWE ENSCENERING

Liefde! Tragedie! Het meest pakkende
liefdesverhaal ooit, de opera La Bohème van
Giacomo Puccini, is helemaal terug. Music Hall
Classics brengt het Italiaanse meesterwerk in
een gloednieuwe enscenering voor het grote
publiek. Ervaar op 7 & 8 mei in Stadsschouwburg
Antwerpen waarom deze tragische romance
over arme Parijse kunstenaars die zich
verliezen in de liefde en kunst al generaties
lang harten doet overlopen.
Turijn, 1896. Puccini’s La Bohème gaat in
première, onder de dirigeerstok van een
piepjonge Arturo Toscanini. Het stuk
wordt meteen een kaskraker en blijft
een van de meest opgevoerde opera’s
ter wereld. Het publiek smulde vanaf
het begin van deze klassieker maar
de recensenten reageerden eerst
nogal lauw. Het verhaal is gebaseerd op een toen
veelgelezen tijdschriftfeuilleton en bevat enkele van
de meest memorabele aria’s en duetten uit

het operarepertoire, zoals ‘Che gelida manina’,
‘Mi chiamano Mimi’, ‘O soave fanciulla’ en
‘Quando m’en vo’. Puccini componeerde naar
verluidt alleen als hij geld nodig had, maar
dat bleek inspiratie genoeg voor een hele rist
opera-hits.
Wie een beetje Broadwayfan is herkent
in het verhaal van La Bohème ook de
populaire musical Rent, die ruwweg
dezelfde personages neerpoot midden in de
aidsepidemie van de vroege jaren ‘90. Wat te
verwachten bij deze nieuwe uitvoering van
producent Geert Allaert: Internationale
zangers van topklasse en een
majestueuze maar toch ook poëtische
enscenering met adembenemende
decors.
aria’s zoals ‘Di quella pira’ en ‘Stride la
vampa’ aanheft, of het wereldbekende
‘Zigeneunerkoor’.

HET VERHAAL
La vie de bohème! Poëet
Rodolfo, schilder Marcello,
filosoof Colline en muzikant
Schaunard delen een armtierig
zolderkamertje in Parijs. De
huur betalen? Ze gaan liever
naar de kermis of Café Momus,
hun leven als toogfilosoferende
bohémiens bevalt hen wel.
Tot Rodolfo op een avond alleen
thuis is en er op de deur wordt
geklopt. Tenger naaistertje
Mimi heeft vuur voor haar kaars
nodig maar valt ter plekke

flauw. Algauw zijn de twee
smoorverliefd. Mimi is nu een
van de bohémiens. Maar wat
zeggen ze nu weer van mooie
liedjes? Rodolfo breekt met
Mimi, die hevig hoestend haar
beklag doet bij Marcello.
Wanneer die zijn vriend
confronteert leren we de
waarheid: Mimi is ongeneeslijk
ziek en van de liefde alleen kan
het koppeltje niet leven. Ze zou
beter een rijke minnaar zoeken.

Wat daarop volgt is een
passionele saga van liefde,
emotie en vriendschap in tijden
van tragedie. Of je nu zelf een
moderne bohémien bent of niet,
de perikelen van Rodolfo en
Mimi raken iedereen die ooit
heeft liefgehad in moeilijke
omstandigheden.
Mis deze kans niet om een
ontroerend spektakel en een
rasechte opera-klassieker van je
must-see-lijstje te vinken.

GROEPSPRIJZEN
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.

