PRIMA DONNA EVENTS & MUSIC HALL
K O M

A L S

MAANDAG 3 JANUARI 2022 – 14u
DINSDAG 4 JANUARI 2022 – 14u		
WOENSDAG 5 JANUARI 2022 – 14u
ZATERDAG 8 JANUARI 2022 – 14u

G R O E P

ETHIAS THEATER HASSELT
CAPITOLE GENT
CAPITOLE GENT
CONCERTGEBOUW BRUGGE

Tijdens de kerstvakantie zullen professionele balletdansers, een live symfonisch
orkest en live verteller Jeremy Vandoorne schitteren in Ethias Theater Hasselt en
Capitole Gent om de voorstelling van Sneeuwwitje te brengen.

Het eeuwenoude sprookje over de beeldschone prinses Sneeuwwitje en de zeven dwergen
toveren we om tot een magisch dansspektakel, een onvergetelijke ervaring voor het ganse
gezin!
MET LIVE SYMFONISCH ORKEST • JEREMY VANDOORNE, ALS VERTELLER • DOELGROEP: VOOR KINDEREN VANAF 3 JAAR
• DUUR: ONGEVEER 1U30 INCLUSIEF PAUZE

HET VERHA AL

Het eeuwenoude sprookje van de
gebroeders Grimm omgetoverd tot
een magisch dansspektakel.
De koningin heeft de wens om een
dochtertje te krijgen met een huid zo wit
als sneeuw, haren zo zwart als ebbenhout
en lippen zo rood als bloed. Kort na de
geboorte van dit dochtertje, Sneeuwwitje,
sterft de koningin. De koning hertrouwt
daarna en de stiefmoeder van
Sneeuwwitje is een erg ijdele vrouw.
Elke dag vraagt ze aan haar magische
spiegel, “ spiegeltje, spiegeltje aan de
wand, wie is de mooiste van het hele
land?”. Waarop de spiegel antwoordt dat
zij dat is. Wanneer sneeuwwitje 7 jaar
oud is, is zij inmiddels veel knapper dan
de stiefmoeder en de spiegel zegt dan
ook dat zij 1000 x mooier is.
De koningin kan dit niet verdragen en wil
Sneeuwwitje dood. Daarom beveelt ze
de jager om Sneeuwwitje mee te nemen
naar het bos en haar daar te doden. Dat
kan de jager niet over zijn hart krijgen en
laat Sneeuwwitje ontsnappen. Hij neemt
de lever en longen van een zwijn mee
en vertelt dat het prinsesje dood is. In

het bos komt Sneeuwwitje bij een klein
huisje, dat van de zeven dwergen. Hier
eet en drinkt ze wat waarna ze in slaap
valt. Als de dwergen thuiskomen zien ze
Sneeuwwitje. Ze vinden haar zo mooi
dat ze haar laten liggen. De volgende
morgen stelt Sneeuwwitje zich voor aan
de zeven dwergen, vertelt wat er gebeurd
is en ze mag blijven in ruil voor het doen
van het huishouden.

Inmiddels heeft de koningin weer aan
haar toverspiegel gevraagd wie de
mooiste van het land is. De toverspiegel
vertelt dat dit nog steeds Sneeuwwitje is
en dat ze in het bos bij de zeven dwergen
woont. De koningin verkleedt zich als
een oud vrouwtje en met een giftige
appel brengt de stiefmoeder Sneeuwwitje
in een magische diepe slaap, waaruit
Sneeuwwitje alleen kan ontwaken
wanneer iemand haar uit liefde kust. De
dwergen denken dat Sneeuwwitje dood
is en diepbedroefd leggen ze haar in een
glazen kist.

Uiteindelijk komt er een prins langs
die Sneeuwwitje kust, waarna ze weer
wakker wordt. Sneeuwwitje trouwt met de
prins en ze leven nog lang en gelukkig.
Inmiddels heeft de koningin weer aan
haar toverspiegel gevraagd wie de
mooiste van het land is. De toverspiegel
vertelt dat dit nog steeds Sneeuwwitje is
en dat ze in het bos bij de zeven dwergen
woont. De koningin verkleedt zich als
een oud vrouwtje en met een giftige
appel brengt de stiefmoeder Sneeuwwitje
in een magische diepe slaap, waaruit
Sneeuwwitje alleen kan ontwaken
wanneer iemand haar uit liefde kust. De
dwergen denken dat Sneeuwwitje dood
is en diepbedroefd leggen ze haar in een
glazen kist.
Uiteindelijk komt er een prins langs
die Sneeuwwitje kust, waarna ze weer
wakker wordt. Sneeuwwitje trouwt met de
prins en ze leven nog lang en gelukkig.

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

39,00 EUR

35,10 EUR

33,15 EUR

31,20 EUR

29,25 EUR

Categorie 1

31,00 EUR

27,90 EUR

26,35 EUR

24,80 EUR

23,25 EUR

Categorie 2

24,00 EUR

21,60 EUR

20,40 EUR

19,20 EUR

18,00 EUR

Categorie 3

19,00 EUR

17,10 EUR

16,15 EUR

15,20 EUR

14,25 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.

