KOM ALS GROEP

Gebaseerd op de animatiefilm van DreamWorks

Script
Muziek & Lyrics
Kevin Del Aguila George Noriega
& Joel Someillan

CAPITOLE GENT
Donderdag 27 februari 2020 – 14u00
Vrijdag 28 februari 2020 – 17u00
Zaterdag 29 februari 2020 – 14u00 & 17u00
Zondag 1 maart 2020 – 11u00 & 14u00

KON ELISABETHZAAL ANTWERPEN
Vrijdag 10 april 2020 – 14u00 & 17u00
Zaterdag 11 april 2020 – 14u00 & 17u00
Zondag 12 april 2020 – 11u00 & 14u00

EEN BEESTIGE FEELGOODMUSICAL
Handen omhoog als je houdt van

gebaseerd op de film én de musical die

dansen, dansen! Want in het voorjaar

eerder al potten brak in het Verenigd

van 2020 komt de gekste dierenbende

Koninkrijk.

aller tijden naar België! Music
Hall brengt in samenwerking met

Zelfs al zag je de film nog nooit,

Selladoor productions de Dreamworks

deze wervelende adaptatie zal je op

animatiefilm Madagascar naar

staande poot inpalmen. Het hele

de theaters in een onovertroffen

verhaal, met al je favoriete personages

familiemusical. Afspraak van februari

uit de animatiefilm,komt tot leven

tot april met Marty, Alex, Melman, Gloria

in één hilarische feelgoodmusical.

en co. in Capitole Gent en Elisabethzaal

Laat je meeslepen door een kleurrijke

Antwerpen.

kliek jungleheersers in knappe
dierenkostuums en geniet van de

Toen de eerste Madagascar animatiefilm

weelderige enscenering die meteen tot

van Dreamworks in 2005 van het witte

de verbeelding spreekt. Producent Geert

doek knalde, werd het verhaal van

Allaert en regisseur Christophe Ameye

de ontsnapte dierentuinbewoners

leiden alles in goede banen en serveren

die terugkeren naar de wildernis een

een 100 minuten durend muzikaal

wereldwijd fenomeen. Music Hall

spektakel waar het hele gezin gelukkig

presenteert nu vijftien jaar na de

van wordt! Zing, dans en lach mee

première van de originele kaskraker

met de avonturen van de uitzinnigste

een beestige Nederlandstalige musical,

beestenbende die je ooit hebt ontmoet.

HET VERHAAL

midlifecrisis krijgt en wil ontsnappen

Marty de zebra, Alex de leeuw, Gloria

om in het wild te leven. Wanneer zijn

het nijlpaard en Melman de giraffe

vrienden de achtervolging inzetten

wonen in de Central Park Zoo in New

op hun vriend, raakt de bal aan het

York. Dagelijks laten ze het beste van

rollen… Het wordt een dol avontuur

zichzelf zien en worden ze bewonderd

dat hen uiteindelijk overzee brengt,

door de duizenden bezoekers. Totdat

naar de knotsgekke wereld van

Marty na zijn 10de verjaardag een

Madagascar waar het elke dag feest is.

Praktische info • Duur: ± 100min. • Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar

AVANT PREMIERE-PRIJZEN
Donderdag 27/02/2020 – 14u00

Categorie

Normale prijs

-30%
vanaf 11 p

Golden seats

36,75 EUR

25,73 EUR

Categorie 1

33,00 EUR

23,10 EUR

Categorie 2

29,25 EUR

20,48 EUR

Categorie 3

25,50 EUR

17,85 EUR

Categorie 4

21,75 EUR

15,23 EUR

REGULIERE GROEPSPRIJZEN
Categorie

Normale prijs

-10%
vanaf 11 p

-15%
vanaf 20p

-20%
vanaf 50p

-25%
vanaf 150 p

Golden seats

49,00 EUR

44,10 EUR

41,65 EUR

39,20 EUR

36,75 EUR

Categorie 1

44,00 EUR

39,60 EUR

37,40 EUR

35,20 EUR

33,00 EUR

Categorie 2

39,00 EUR

35,10 EUR

33,15 EUR

31,20 EUR

29,25 EUR

Categorie 3

34,00 EUR

30,60 EUR

28,90 EUR

27,20 EUR

25,50 EUR

Categorie 4

29,00 EUR

26,10 EUR

24,65 EUR

23,20 EUR

21,75 EUR

GROEPSVOORDELEN
•

U zit mooi samen als groep

•

Mogelijkheid tot het plaatsen
van een optie
(U hoeft nadien enkel de definitieve

VIP

tickets te betalen)

•

U ontvangt gepersonaliseerd
promotie materiaal 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 EN 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.

