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Brussel, september 2018 

 

 

Beste vrienden, 

 

Het Brussels OperetteTheater (BOT) presenteert dit jaar  

 

   LA BELLE HELENE  

 

van JACQUES OFFENBACH, een opera bouffe in drie bedrijven. 

 

 

Graag nodigen we je uit om dit optreden bij te wonen op 

   zaterdag 22 december om 14.30 uur  

  in het Kaaitheater, Sainctelettesquare,  Brussel. 

 

  

    

  
 

Het verhaal 
De geschiedenis is wel bekend en ze komt uit de Oudheid. In Sparta wacht koningin Helena 

ongerust en ongeduldig op de knappe herder Paris, aan wie Venus de mooiste vrouw heeft beloofd. 

Bij dit verhaal geraakt het hele zootje Griekse koningen en hun nakomelingen betrokken. Ook de 

Griekse goden en vooral Venus, godin van de liefde, bemoeien zich met de lusten en liefde van 

aardse stervelingen en halfgoden. Het gevolg is dat Helena, zelf een dochter van Zeus, haar man 

bedriegt met Paris, eigenlijk een Trojaanse koningszoon. Erg graag gezien door de rest van de 

hofhouding is die laatste wel niet. Dat alles vormt een bron voor intriges waarbij iedereen een 

overwinning wil behalen. Uiteindelijk vlucht Helena met haar minnaar, en valt het doek in deze 

operette. Niet zo in de Griekse mythe, want na de ontvoering van de mooie Helena breekt de 

Trojaanse Oorlog uit. Gelukkig probeerde Offenbach dat stukje geschiedenis niet te verklanken. 

Voor Offenbach zijn de homerische figuren een dankbaar voorwendsel om een onweerstaanbaar 

komische parodie op te voeren op stuntelende en decadente machthebbers, en om een bourgeois 

moraal en allerlei menselijke ondeugden over de hekel te halen.  

 

 

 

 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         

Solisten: Joëlle Charlier (Helena), Lionel 

Couchard (Paris), Dick Vandaele, Victorina 

Eeckeloo, e.a. 

Het symphonisch kamerorkest Nuove Musiche 

onder leiding van Eric Lederhandler 

Regie: Lieven Baert.Gezongen in de originele 

Franse taal, met Nederlandstalsige 

boventiteling. 
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Tickets 

 
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.  

 
Voordeeltarief voor leden Seniorenclub KBC Brussel: 20 euro zonder drankbonnetje i.p.v. 29 euro. 

 

Aanbod voor jouw kleinkinderen 

Kinderen tot 12 jaar (geboren in 2006 en nadien): GRATIS. Reservatie is wel verplicht om een 

plaats te kunnen toewijzen. 

Kinderen van 13 tot 21 jaar (geboren tussen 1997 en 2005): 10 euro. 

 

Reservatie door storting van het overeenstemmend bedrag op rekening 

BE49 7340 2675 8871 van de Seniorenclub KBC Brussel met vermelding ‘BOT x aantal kaarten, x 

aantal tot 12 j, x aantal + 12 j’ vanaf 15 oktober tot en met 2 november 2018. 

Winnaars van een vrijkaart tijdens de Algemene Vergadering en het Banket, kunnen een 

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

 

Parkeren in KBC-parking Havenlaan 2, inrit via Opzichtersstraat, vanaf 12.15 uur. 

 

 

En de vrienden?  

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

brusselsoperettetheater@gmail.com. Kostprijs voor niet-leden: 20 euro.  

Betaling op rekening van BOT BE59 7350 4732 0426 met melding ‘SenKBC-x plaatsen’.  Het is 

mogelijk dat je niet samenzit met de vrienden, dit is afhankelijk van de resterende gereserveerde 

kaarten door de leden. 

 

La Belle Helene van Jacques Offenbach is dé Franse operette uit de 19e eeuw bij uitstek. Zo 

populair dat, in hetzelfde jaar 1864 van de première, de beroemde Franse kok Escoffier er een 

dessertje naar vernoemde. Dit meesterwerk, de operette, niet de gepocheerde peer met 

chocoladesaus, werd een overweldigend wereldwijd succes.  

Wij wensen iedereen een ‘smaakvolle’ belle Hélène. 

 

Vriendelijke groeten.                     

 

Het Bestuur 

 
  

   


