Musical 40-45 - Studio 100
Kosten nog moeite worden gespaard om van de musical 40-45 een onvergetelijk spektakel

te maken. Met de hulp van de mecenas Fernand Huts wordt in Beveren een nieuwe zaal
gebouwd. 335.000 personen

kwamen kijken naar de musical 14-18 in de Nekkarhal te Mechelen. Voor 40-45 verwacht
men nog meer volk, die op rijdende tribunes zullen plaats nemen. Frank Van Laecke zal
voor de regie zorgen.

De première is voorzien voor 7 oktober 2018, exact 100 jaar na het einde van de Eerste

Wereldoorlog. 2018 is nog veraf, maar de vraag is groot. Om er zeker op tijd bij te zijn, kun
je nu al plaatsen boeken voor donderdag 18 oktober en voor woensdag 1 november 2018.

Als je kiest voor de duurste luxe plaatsen, neem je plaats op de eerste 7 rijen. Je krijgt een
drankje na de voorstelling en per twee personen een programmaboek. Cat. 1 is vanaf rij 8
tot rij 19. Kies je voor cat. 2 dan zit je op rij 20 of 21.

Het verhaal van 40-45 speelt zich af in Antwerpen, vlak na de eerste wereldoorlog. Staf en
Louis Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De

broers zijn hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken… Tot het onvermijdelijke
gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in iedere huiskamer, in elk
gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis… Het Antwerps gezin wordt gevolgd doorheen de
oorlog. Het wordt een soort filmische reis langs verschillende locaties die door de oorlog
getroffen werden. Alles draait ook rond de vraag wat oorlog met een mens doet en wat
mensen in die omstandigheden tot bepaalde keuzes brengt.

Wanneer: Donderdag, 18 oktober 2018 om 20h30, donderdag 25 oktober 2018 en
woensdag, 1 november 2018 om 14h30

Waar: Het nieuwe Pop-Up Theater van Studio 100 komt op een terrein vlak aan de kruising

van de A12 en de N16 in Puurs.

Afsluiting: Zolang er plaatsen in optie beschikbaar zijn

