
 
Sacco & Vanzetti normale prijs Groeps prijs – niet 

VKPidpa leden 
VKPidpa-prijs 

Zaterdag 22 
augustus 2015 
21 uur   

37 EUR 33,50 EUR 28  EUR 

 
Naar goede gewoonte gaat KVE-Cultuur op zaterdag 22 augustus naar het Donkmeer 
in Berlare voor de  nieuwe musical productie van Festivaria. Ditmaal staat 'Sacco & 
Vanzetti' op het programma. Deze prachtige musical is gebaseerd op het 
waargebeurde levensverhaal van twee Italianen in Amerika in het begin van de vorige 
eeuw. Samen met Dirk Brossé en Paul Berkenman schreef Frank Van Laecke deze 
musical in 2003. Iets waar ze terecht fier over mogen zijn. Frank Van Laecke is al jaren 
de vaste regisseur van de openluchtspektakels op het Donkmeer. Het indrukwekkende 
decor van het Donkmeer en het gebruik van het water tijdens de musicals zorgen 
steeds voor een speciale sfeer. 
 
Het verhaal: De twee Italianen trekken naar het beloofde land van Amerika om er een 
nieuw en beter leven op te bouwen. Hun droom blijkt al snel uit elkaar te spatten als 
blijkt dat er geen werk is en dat ze er niet welkom zijn. Tijdens een razzia worden de 
twee gearresteerd omdat ze anarchisten zijn. Ze worden onterecht veroordeeld voor 
roofmoord. Daarop breken zware protesten uit maar de twee worden uiteindelijk op de 
elektrische stoel ter dood gebracht.  
De Cast is indrukwekkend met: Hans Peter Janssens als Bartolomeo Vanzetti, Jelle 
Cleymans als Nicola Sacco, Deborah Deridder als Rosa Sacco en Peter Van de 
Velde als procureur Katzmann 
Organisatie: om u het u gemakkelijk te maken richten we een bus in zodat u geen 
parkeer problemen heeft en kunt genieten van een heerlijke portie paling in het 
restaurant De Nieuwe Pluym. U kunt natuurlijk ook iets anders kiezen of elders eten of 
met de eigen wagen komen. U kiest op voorhand uw gerechten op de website 
www.denieuwepluim.be/menu.html en u laat me uw keuze weten. Zit u graag 
samen met een aantal personen aan tafel, laat het me weten en we trachten alles naar 
uw wensen te regelen. 
 
Voor de prijs van de bus wordt 15 euro voorzien.. Bus vertrek 15.45 uur aan de 
parking van Antwerp tennisclub, Marialei Wommelgem. Daar vindt u plaats 
genoeg om uw wagen te parkeren. 
 
We hebben tot 30 mei een optie op 50 goede plaatsen. Na twee weken zijn er reeds 
duizenden tickets verkocht...  
   
Onze service:  goede plaatsen, geen transport- en parkeer probleem, eventuele 
reservatie in de Nieuwe Pluim, waar de paling altijd heerlijk smaakt en 
bovendien een stevige korting op de inkomprijs. 
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