14-18 Mega Musical in de Nekkerhal te Mechelen
Donderdag 5 juni is de nieuwe datum, waarvoor u kunt inschrijven. Bestel uw
tickets tijdig, want de vraag is heel groot en we kunnen de optie maar beperkte
tijd openhouden.
Na het succes van de musical Daens maakt Studio 100 met de spektakelmusical ‘14-‘18 een puur verhaal over vriendschap, liefde, gemis tegen de
achtergrond van het monster van de Grote Oorlog. In 2014 is het 100 jaar geleden
dat Wereldoorlog I uitbrak. De Nekkerhal in Mechelen wordt omgebouwd tot een
indrukwekkend decor. Dankzij rijdende tribune en mobiele decors zul je een unieke
en meeslepende theaterervaring beleven. Topacteurs, prachtige muziek, ingenieuze
techniek en speciale effecten zullen van de musical ’14-’18 een onvergetelijk
totaalspektakel maken.
HET VERHAAL: Op 28 juli 1914 breekt de Grote Oorlog breekt uit. Onder de
gemobiliseerde Belgische soldaten vinden we de boezemvrienden Jan, zijn jonge
broer Kamiel, zijn bloedvriend Fons en macho avant la lettre Albert. Hoewel iedereen
er in het begin van overtuigd is dat de strijd kortstondig zal zijn, blijkt het conflict niet
alleen veel langer te duren maar is het ook meedogenlozer dan ooit gedacht. Wat
volgt is een heroïsche strijd om te overleven. Een ultiem gevecht tegen het
waanzinnige geweld van het oorlogsapparaat met als voornaamste wapens humor,
hoop en bovenal: liefde en onvoorwaardelijke vriendschap.
CAST: Jelle Cleymans als Jan; Free Souffriau als Anna; Jo De Meyere als Generaal;
Jonas Van Geel als Fons; Bert Verbeke als Albert; Lander Depoortere als Kamiel;
Maaike Cafmeyer als Céline; Peter Van de Velde als Korporaal Dedecker; Louis
Talpe als Herman; 20 nevenpersonages en heel veel extra figuranten
CREATIVES: Regie & script: Frank Van Laecke; Muziek: Dirk Brossé
De prijzen voor donderdag zijn:
LUXE weektarief: 71,96 € + 4 € reservatiekosten = 75,96€
CAT 1 weektarief: 53,96 € + 4 € reservatiekosten = 57,96€
CAT 2 weektarief: 44,96 € + 4 € reservatiekosten = 48,96€
- Wie voor de luxe plaatsen kiest, krijgt een drankje na de voorstelling en een
programma boek per twee betaalde tickets.
- Via onze werking geniet van een mooie korting en krijgt u de beste plaatsen in
elke categorie

