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Brussel, september 2021
Beste vrienden,
Het Brussels OperetteTheater (BOT) presenteert dit jaar

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

dinsdag 21 december om 19.30 uur & woensdag 22 december 2021 om 14.30 uur
in het Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, Brussel.
Solisten: o.a. Sébastien Remignon Alice
Wielant, Mélodie Gasulla, Florent Corbet met
Eugenia Grauer als solovioliste en het orkest
Nuove Musiche onder leiding van Eric
Lederhandler en het koor van het Brussels
OperetteTheater.
Artistieke leiding: Axel Everaert.
Regie: Lieven Baert.
Gezongen in de originele Duitse taal met
Nederlandstalige boventiteling.

Het verhaal
Nicola Paganini (1782-1840) was een mythe in zijn tijd. Hij was een muzikaal genie, had een passie
voor vrouwen en was ook gokverslaafd. Zijn vioolspel was zo virtuoos dat men hem duivelskunsten
toedichtte. Een eeuw later sprak hij nog altijd tot de verbeelding. Zo ook tot die van Lehár die in
1925 een operette schreef over Paganini’s al dan niet verzonnen romance met prinses Anne Elisa, zus
van Napoleon.
In deze voorstelling wordt hij uit de context van de historische figuren en de hofhouding in Lucca
getild en spelen de intriges zich af in het Italië van de jaren dertig.
‘Paganini’ is het verhaal van de onweerstaanbare fascinatie die uitgaat van de geniale, ongebonden
artiest. Betoverd door zijn gepassioneerd vioolspel bezwijkt Elisa voor zijn charme. Hun bitterzoete
liefdesaffaire wordt geplaatst in een Italiaans theatermilieu met zijn eigen ‘hofhouding’ van
intendanten, impresario’s, regisseurs, prima donna’s, musici en politici. Hij laat zich geen wetten en
artistieke beperkingen opleggen en zijn positie als mens en kunstenaar wordt zo onmogelijk. De
liefde van Elisa, die hem de wereld instuurt met zijn muziek, is de enige balsem op de wonde.
Met flamboyante melodieën, meeslepende liefdesaria’s, een prachtige orchestratie, loodst Lehár de
toeschouwers door dit kleurrijke verhaal.
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Tickets
We hebben vooraf een aantal ‘betere plaatsen’ gereserveerd voor zowel de voorstelling van dinsdag
als deze van woensdag.
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. Dat is afhankelijk van de resterende gereserveerde kaarten door de leden.
Aanbod voor jouw kleinkinderen
Kinderen tot 12 jaar (geboren in 2009 en nadien): GRATIS. Reservatie is wel verplicht om een plaats
te kunnen toewijzen.
Kinderen van 13 tot 21 jaar (geboren tussen 2000 en 2008): 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 2021.
Winnaars van een vrijkaart tijdens het banket vermelden eveneens ‘+ 1 vrijkaart’.
Onder voorbehoud van eventuele COVID-maatregelingen:
Parkeren in KBC-parking Havenlaan 2, inrit Opzichtersstraat, op dinsdag vanaf 17.15 uur. GEEN
parking op woensdag.
De toeschouwers moeten in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket. Controle door het
personeel van het Kaaitheater aan de ingang.
Wij wensen iedereen ‘een fascinerende operetteparel om naar uit te kijken!’
Vriendelijke groeten.
Het Bestuur
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