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Brussel, september 2017 

 

 
Beste vrienden, 

 

Het Brussels OperetteTheater (BOT) brengt dit jaar een muzikaal en dans spektakel, onder de naam  

 

   OPERETTA DANSA REVUE  

   Tanzen möcht’ich, singen möcht’ich!  

 
Operette en dans zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Wals, polka, tango, csárdás, charleston 

zijn de basis voor de vaart en het ritme in de meeste operettes en met haar onvergetelijke melodieën 

blijft de operette fascineren.  

In een zinderend totaalspektakel met beroemde duetten, aria’s, koorpartijen, afgewisseld met 

swingende dansnummers, zal je onweerstaanbaar door koor, solisten, dansers en orkest worden 

meegesleept.   
Zowel beroemd operetterepertoire als muzikale pareltjes uit minder bekende operettes van het begin 

van de twintigste eeuw, komen aan bod. 

 

 

 

Graag nodigen we je uit dit optreden bij te wonen op 

   zaterdag 9 december om 14.30 uur  

  in het Kaaitheater, Sainctelettesquare,  Brussel. 
 

 
 

 

Normale toegangsprijs voor groepen: 29 euro. 

Voordeeltarief uitsluitend voor leden Seniorenclub KBC 

Brussel: 22 euro, inclusief drankbonnetje. 

 

Reservatie door storting van het overeenstemmend bedrag 

op rekening 

BE49 7340 2675 8871 van de Seniorenclub KBC Brussel 

met vermelding ‘BOT x aantal kaarten’ vanaf 23 oktober 

tot en met 9 november 2017. 

Winnaars van een vrijkaart kunnen een bijkomende kaart 

bestellen met de melding ‘BOT-1 kaart en 1 vrijkaart’. 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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We hebben vooraf een aantal ‘betere plaatsen’ gereserveerd.  

De gebruikelijke invulling ‘aanwezigheid op de Algemene Vergadering’ is van toepassing. Bij 

overtal is deelname mogelijk op andere plaatsen en indien nog beschikbaar. 

 

En de vrienden?  

Neem hiervoor vooraf contact met Jonas De Jonge: 0475 53 82 17 of mail naar 

brusseloperettetheater@gmail.com.   

Kostprijs voor niet-leden: 29 euro inclusief drankbonnetje. Betaling op rekening van BOT BE59 

7350 4732 0426 met melding ‘SenKBC-x plaatsen’. 

 

Het wordt ongetwijfeld een feestelijke zang- en dansrevue vol verrassingen met melodieën die je 

kan meezingen en stukken die je voor het eerst hoort en te zien krijgt. Een hommage aan de 

operette, een ode aan de levensvreugde en het dansplezier. 

 

Vriendelijke groeten. 

 

Het Bestuur  

 

 

 

 

  


