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Zomeropera in Alden Biesen
Carmen
Georges Bizet
Donderdag 11 juni 2015
18.30-24.00 uur
De schitterende en zeer toegankelijke opera “Carmen” wordt opgevoerd op het binnenplein van
de commanderij van Alden Biesen. Een onovertroffen decor voor dit bekende werk in vier
bedrijven uit het Franse repertoire.
De opera ging in première in 1875, jaar ook
waarin de componist stierf. Hij heeft het
succes van zijn creatie dus niet kunnen
meemaken: zijn werk is sindsdien één van de
meest opgevoerde opera’s. De opera kent vele
sprankelende aria’s waaronder de “Habanera”
van Carmen en het lied van de Toreador.
Het oorspronkelijk verhaal van Carmen speelt
zich af in Sevilla, 1820. De sensuele
zigeunerin bekoort alle mannen en maakt van
de liefde een spel, waarin zij de regels wenst te
bepalen. En dat lukt, tot ze de jaloersheid en
bezittingsdrang bij Don José dermate op de
proef stelt dat ze het met haar leven bekoopt.
De regie is in handen van Frank Van Laecke. Het koor en het orkest van de zomeropera
worden geleid door de Amerikaanse dirigent Daniel Lipton. Op de webstek van de zomeropera
(www.zomeropera.be/nl/programmatie-2015/carmen) kan je de volledige rolbezetting vinden.
De voorstelling begint om 20.15 uur en eindigt omstreeks 23.00 uur.
De opera wordt in het Frans gezongen; er is boventiteling in het Nederlands.
Wij hebben 25 kaartjes voor deze voorstelling gereserveerd. “Prends garde”, je moet er vlug bij
zijn.
Een kaartje kost 40 €.
We rijden met eigen wagens en vertrekken om 18.30 uur aan het Administratief Centrum. Wie
meerijdt, betaalt 7€ rechtstreeks aan de chauffeur.
Inschrijving op één adres:
Gust Gepts

014 /223614 gust.gepts@telenet.be

Na bevestiging van jouw inschrijving kan je die definitief maken door het storten van 40 € op
onderstaande rekening van Davidsfonds Herentals.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om nog even te herinneren aan de voordracht
“Het onderwijs: knelpunten en uitdagingen” door Mieke Van Hecke.
Deze voordracht heeft plaats op woensdag 22 april om 20.00 uur in de Lakenhal.
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