PRIMA DONNA EVENTS & MUSIC HALL
K O M

A L S

G R O E P

DONDERDAG 15 NOVEMBER 2021 - 20u

CAPITOLE GENT

ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021 - 20u

STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN

ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 - 15u 		

STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN

MAANDAG 22 NOVEMBER 2021 - 20u

KURSAAL OOSTENDE

IN EEN GROOTSE ENSCENERING MET 150 ARTIESTEN
We presenteren ter ere van de 125e verjaardag van Carl Orff zijn
prachtige compositie “Carmina Burana” wat letterlijk “ liederen uit
Beuern” betekent. Dit alles in een grootse enscenering met een live
symfonisch orkest, koor, solisten en dans, in totaal niet minder dan 150
artiesten. Zij brengen de hymne aan Fortuna en de liederen over liefde,
gokken en drank naar Hasselt, Gent, Brugge en Oostende.
HET VERHAAL
Carmina Burana is de naam van de grootste en beroemdste verzameling middeleeuwse
teksten en gedichten over zeer uiteenlopende onderwerpen. Voor dit werk liet de
componist Carf Orff zich inspireren door een manuscript uit de 13e eeuw. In 1937
selecteerde hij vierentwintig teksten die hij vervolgens op muziek heeft gezet.
De compositie beschrijft drie grote thema’s: lente/zomer, de herberg en de liefde.
Deze begint en eindigt met de hymne aan Fortuna, de godin van het noodlot. Dit wordt
uitgebeeld door het welbekende rad van fortuin waaraan de mens is onderworpen.
Deze interpretatie vormt de kern van Orff’s werk; Geniet van dit intens geluk want het
kan snel weer voorbij zijn.

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

GROEPSPRIJZEN
Normale prijs

-10% vanaf 11p

-15% vanaf 20p

-20% vanaf 50p

-25% vanaf 200p

Golden seats

69,00 EUR

62,10 EUR

58,65 EUR

55,20 EUR

51,75 EUR

Categorie 1

59,00 EUR

53,10 EUR

50,15 EUR

47,20 EUR

44,25 EUR

Categorie 2

49,00 EUR

44,10 EUR

41,65 EUR

39,20 EUR

36,75 EUR

Categorie 3

39,00 EUR

35,10 EUR

33,15 EUR

31,20 EUR

34,00 EUR

Categorie 4

20,00 EUR

18,00 EUR

17,00 EUR

16,60 EUR

15,00 EUR

VIP

Categorie

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.

