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      Brussel, september 2020 

 

 
Beste vrienden, 

Het Brussels OperetteTheater (BOT) presenteert dit jaar  

 

   BA-TA-CLAN 

 

van Jacques Offenbach, een operette in één bedrijf. 

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

 

zaterdag 19 december om 14.00 en 17.00 uur &  

zondag 20 december om 14.00 en 17.00 uur  

in het Kaaitheater, Sainctelettesquare,  Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal 
We bevinden ons in een ingebeeld China waar de koning Fé-Ni-Han (fainéant = vadsig) regeert. Hij 

moet het hoofd bieden aan wraakzuchtige samenzweerders. In zijn hofhouding vinden we Ké-Ki-Ka-

Ko en Fé-An-Nich-Ton. Ze komen erachter dat ze eigenlijk gevangen genomen Fransen zijn, de 

eerste een geruïneerde burggraaf, de tweede een lichte sopraan op tournee. De twee valse Chinezen 

besluiten om samen te vluchten. Bij het weerklinken van het Bataclanlied ontdekken ze dat niet 

alleen Fé-Ni-Han maar ook de leider van de samenzweerders, Ko-Ko-Ri-Ko, Fransen zijn. In ruil 

voor de troon helpt die laatste de drie anderen om te vluchten. 

 

Ba-ta-clan was Offenbachs eerste grote hit en wordt vaak als zijn meest geslaagde eenakter genoemd; 

ongetwijfeld is hét één van de meest ongebreideld kluchtige. 

  

Solisten: Gianna Cañete Gallo (sopraan), Eric Reddet (tenor), Pierre Romainville (tenor), 

Daniel Mosquera Martinez (bariton) 

in een regie van Lieven Baert, met het orkest Nuove Musiche onder leiding van Eric 

Lederhandler en koorleden van het Brussels OperetteTheater. 

Artistieke leiding: Axel Everaert. 

Gezongen in de originele Franse taal met Nederlandstalige boventiteling. 

 

                                   

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Ba-Ta-Clan, een chinioserie musicale (of operette), werd voor het eerst opgevoerd in het Théâtre des 

Bouffes Parisiens in december 1855. 

De concertzaal Bataclan werd in 1864 gebouwd en genoemd refererend aan Offenbachs operette Ba-

ta-clan. Het opsplitsen van het woord ‘bataclan’ in drie monosyllaben moest de naam toen in beide 

toepassingen een Chinees tintje geven. 

Op 13 november 2015 werd de Bataclan het mikpunt van een terroristische aanval waarbij negentig 

doden en honderden gewonden te betreuren vielen. 

 

 

 

Dit jaar werd door de Covid-19 gekozen voor een eenakter. Duur: één uur. 

Alle opvoeringen worden georganiseerd rekening houdend met de dan geldende veiligheids- 

maatregelen. Mondmaskers kunnen verplicht zijn. 

  

De toegangsprijzen werden eveneens aangepast, zoals hieronder vermeld wordt. 

 

 

Tickets 
 

Zowel op zaterdag als op zondag zijn er twee voorstellingen. Tot het einde van de betaalperiode zijn 

plaatsen gereserveerd voor onze Seniorenclub. 

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

overtal is deelname mogelijk op andere plaatsen mits nog beschikbaar.  

 

Voordeeltarief voor leden Seniorenclub KBC Brussel: 12 euro i.p.v. 15 euro. 

Leden kunnen eveneens vrienden meebrengen aan dezelfde voorwaarden. Het is mogelijk dat je niet 

samenzit met de vrienden, dat is afhankelijk van de resterende gereserveerde plaatsen. 

 

Reservatie door overschrijving op rekening 

BE49 7340 2675 8871 van de Seniorenclub KBC Brussel met vermelding 

 ‘code 1 = voorstelling zaterdag19.12 om 14 uur’  

 ‘code 2 = voorstelling zaterdag 19.12 om 17 uur’ 

 ‘code 3 = voorstelling zondag 20.12 om 14 uur’ 

 ‘code 4 = voorstelling zondag 20.12 om 17 uur’ 

vanaf 14 oktober tot en met 29 oktober 2020. 

 

 

Parkeren in KBC-parking Havenlaan 2, inrit via Opzichtersstraat, op zaterdag en zondag vanaf 

12.15 uur voor de voorstellingen van 14.00 uur en vanaf 16.00 uur voor de voorstellingen van 17.00 

uur. 

 

Wij wensen iedereen een ontspannende voorstelling. 

 

Vriendelijke groeten.                     

 

Het Bestuur 

 
 

  


