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Muziek en dans

Klassiekers op het witte doek
Utopolis Turnhout
Beste,
Dankzij de digitale techniek kunnen we uitvoeringen
van klassieke meesterwerken door gerenommeerde
ensembles zelfs live meemaken op het witte doek.
We hoeven ons niet ver te verplaatsen, de kwaliteit
van beeld en klank is uitstekend en we zitten op de
beste plaatsen.
Om voor elk wat wils te voorzien, plannen we om
een opera en een balletuitvoering bij te wonen
Opera

LES TROYENS
Hector Berlioz
Opgenomen in het Royal Opera House in London.
vrijdag 23 november 2012
Het verhaal werd genomen uit het gedicht van Virgilius , de Aeneis, en brengt het dramatische
verhaal van de val van Troje, de omzwervingen van de Trojanen en de verdoemde affaire tussen
Eneas en Dido. Berlioz creëerde de opera tussen 1857 en 1863.
Deze nieuwe productie van David McVicar is van een enorme schaal, niet alleen door de topcast
die deze productie draagt maar ook door de designs van Es Devlin (die ook de slotceremonie van
de Olympische Spelen in Londen voor zich mocht nemen).
Ballet

DE NOTENKRAKER
Muziek : Tsjaikovski

Choreografie : Lev Ivanov

Live vanuit het Royal Opera House in London.
donderdag 13 december 2012
Dit zeer populaire werk werd het eerst in 1892
opgevoerd. Omdat het verhaal zich rond een
kerstboom afspeelt wordt het dikwijls in de
kerstperiode geprogrammeerd.
Met het orkest van het Royal Opera House.

Voor beide voorstellingen:
Wij rijden met eigen wagens en vertrekken om 19.30 uur aan het Administratief Centrum.
Aanmelden graag bij een van volgende bestuursleden :
Jeannine Beutels
014/215530
adv.beutels@scarlet.be
Liliane Van Herck
014/215854
lilianevanherck@myonline.be
Prijs: 20 € ; 60-plussers: 17 €. Ter plaatse te betalen.
Tijdens de pauze is een drankje (bubbels of fruitsap) en een hapje voorzien.
Wie meerijdt, betaalt € 3 aan de chauffeur.
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