PRIMA DONNA EVENTS & MUSIC HALL
K O M

A L S

G R O E P

WOENSDAG 23 FEBRUARI 2022 – 20u CONCERTGEBOUW BRUGGE
WOENSDAG 2 MAART 2022 – 20u
CAPITOLE GENT
VRIJDAG 4 MAART 2022 – 20u		
STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN

Een betoverend en spectaculair familieballet

Het ballet Sleeping Beauty of Doornroosje, met een zwierige partituur van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski,
groeide uit tot één van de allerbekendste balletten uit de 19de eeuw. Sleeping Beauty laat
dansers toe op hun hoogste niveau te dansen. Meer dan 120 artiesten, schitterende decors
en kostuums met een live symfonisch orkest, zorgen voor een betoverende en spectaculaire
balletervaring voor de hele familie. Van 9 tot en met 14 maart 2021 in Concertgebouw Brugge,
Stadsschouwburg Antwerpen, Ethias Theater Hasselt en Capitole Gent.
EEN BETOVERD EN SPECTACULAIR FAMILIEBALLET • MEER DAN 120 ARTIESTEN OP SCÈNE • MET LIVE SYMFONISCH ORKEST •
LAAT DANSERS TOE OP HUN HOOGSTE NIVEAU TE DANSEN

HET VERHA AL
Gebaseerd op het sprookje
Sleeping Beauty of
Doornroosje van Charles
Perrault, vertelt het ballet het
verhaal van prinses Aurora.

Zij krijgt op haar doopfeest de
magische zegen van alle feeën
van het koninkrijk, onder hen
de Seringenfee. Ze spreken
hun wensen uit en die moeten
verzekeren dat de prinses
opgroeit tot de mooiste vrouw,
de meest sierlijke danseres, de

allerzoetste zangeres en de
schitterendste muzikante.
Het vrolijke feest wordt echter
onderbroken door de komst
van de slechte fee Carabosse,
die boos is omdat ze niet werd
uitgenodigd.
Carabosse rekent af met de
ceremoniemeester, maar
daarmee is haar woede niet
gekoeld. Ze vervloekt prinses
Aurora: het meisje zal zich
op haar zestiende verjaardag

prikken aan een spoel en
sterven. Carabosse verdwijnt
en laat de aanwezigen diep
geschokt achter. De Seringenfee,
die haar geschenk nog niet
had gegeven, kan de vloek
van Carabosse alleen maar
verzachten: de prinses zal niet
sterven maar honderd jaar
slapen. Alleen de liefdeskus van
een prins kan haar weer doen
ontwaken.

DUURTIJD - 2U40
INCLUSIEF PAUZE, 3 AKTES

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.

