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Website: www.seniorenkbcbrussel.be

Brussel, september 2019

Beste vrienden,
Het Brussels OperetteTheater (BOT) presenteert dit jaar

De Lustige Weduwe
van Franz Lehár, een operette in drie bedrijven.
Graag nodigen we je uit om dit optreden bij te wonen op

zaterdag 21 december om 18.00 uur & zondag 22 december om 14.30 uur
in het Kaaitheater, Sainctelettesquare, Brussel.
Solisten: Lies Vandewege, Eric Reddet,
Kudaibergen Abildin, Eva Diederix, e.a.
in een regie van Lieven Baert, met het orkest
Nuove Musiche onder leiding van Eric
Lederhandler en het koor van het Brussels
OperetteTheater.
Artistieke leiding: Axel Everaert
Gezongen in de originele Duitse taal, met
Nederlandstalige boventiteling.

Het verhaal
De Lustige Weduwe vertelt het verhaal van de rijke, jonge weduwe Hanna, die een vrolijk leventje
leidt in Parijs. De verwikkelingen rond haar mogelijke huwelijk met het daarbij horende fortuin
leiden tot allerlei machinaties, pikante intriges, vurige liefdesverklaringen en sensuele
verleidingsscènes.
Deze dolle komedie wordt begeleid door Lehárs bruisende muziek met zijn geraffineerde orkestratie,
meeslepende dansritmes, en talloze onverwoestbare aria’s.
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Tickets
We hebben vooraf een aantal ‘betere plaatsen’ gereserveerd voor zowel de voorstelling van zaterdag
als deze van zondag.
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.
Leden kunnen eveneens vrienden meebrengen aan dezelfde voorwaarden. Het is mogelijk dat je niet
samenzit met de vrienden, dit is afhankelijk van de resterende gereserveerde kaarten door de leden.
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 1998 en 2006): 10 euro.
Reservatie door storting van het overeenstemmend bedrag op rekening
BE49 7340 2675 8871 van de Seniorenclub KBC Brussel met vermelding ‘datum, x aantal kaarten, x
aantal tot 12 j, x aantal + 12 j’ vanaf 14 oktober tot en met 29 oktober 2019.
Winnaars van een vrijkaart tijdens het banket, vermelden eveneens ‘+ 1 vrijkaart’.
Parkeren in KBC-parking Havenlaan 2, inrit via Opzichtersstraat,
op zaterdag vanaf 16.15 uur en op zondag vanaf 12.15 uur.

Wij wensen iedereen een swingende ‘Lustige Weduwe’!
Vriendelijke groeten.
Het Bestuur
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