MOZART - de prestigieuze musical

S.P.A. heeft uitstekende plaatsen op de volgende data:
Donderdag 28.12.2017; Zaterdag 30.12.2017 en Zaterdag 06.01.2018
Stadsschouwburg te Antwerpen
44-koppige Vlaamse cast en een 18-koppig live-orkest
Music Hall presenteert in samenwerking met Vereinigte Bühnen Wien, de
Nederlandstalige bewerking van de internationaal gelauwerde spektakelmusical
‘Mozart!’.
‘Mozart! – de Musical’ vertelt het levensverhaal van de wereldbekende Oostenrijkse
componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791). Mozart wordt vaak
omschreven als een rock star avant la lettre. Hij leefde intens, kort, was eigenzinnig,
anti-establishment en genoot volop van de geneugten des levens. Dit ging lijnrecht
in tegen de destijds heersende normen en waarden van de elitaire kringen, waarin
hij door zijn uitzonderlijke capaciteiten beland was. Mozart voelde zich als artiest niet
meer dan een lakei die ten dienste van de adel stond. Maar in hem brandde het
verlangen naar artistieke en persoonlijke vrijheid, om zijn eigen leven te leiden, te
dromen, drinken, kaart te spelen en de liefde te ontdekken. Deze indrukwekkende
musical toont de legendarische componist als een fragiel, tastbaar persoon. Een
man van vlees en bloed, die worstelt om zich te verlossen van zijn liefhebbende,
maar tirannieke vader, van de maatschappij en de verwachtingen.
Dankzij KVE-Cultuur kunt u aan interessante voorwaarden genieten van deze man
achter de legende en ook van de prachtige live muziek, gebracht door een 18-koppig
orkest. Krachtige, moderne muziekstijlen, zoals ballades, ragtime en zelfs
rocknummers, worden afgewisseld met originele, subtiele Rococo-thema’s van
Mozart

Prijzen tickets:
Donderdag 28/12
Platinum Seat
Golden Seat
Categorie 1

Volwassenen
58 euro
50 euro
41 euro

Kinderen
45 euro
41 euro
33 euro

Niet-leden
+ 5 euro
+ 5 euro
+ 5 euro

Zat 30/12 en 6/1
Platinum Seat
Golden Seat
Categorie 1

Volwassenen
63 euro
55 euro
46 euro

Kinderen
50 euro
46 euro
38 euro

Niet-leden
+ 5 euro
+ 5 euro
+ 5 euro

Organisatie van KVE-Cultuur met S.P.A. (Samenwerkende Personeelsvereniging
Antwerpen

