
 
Deze aanbieding doen wij in samenwerking met de: 
Samenwerkende Personeelsverenigingen van Antwerpen 
 
Plaats : Berlare Donkmeer 
Datum : zondag 1 september – aanvang 21 uur  
Kostprijs : 34 euro in plaats van 42 euro 
 
Mogelijkheid om deel te nemen aan het bus vervoer en aan het diner in het 
restaurant De Nieuwe Pluim  
 

 
 
Naar goede gewoonte gaat KVE-Cultuur op zondag 1 september naar het Donkmeer 
in Berlare voor de  nieuwe musical productie van Festivaria. Ditmaal staat ‘Titanic de 
musical’ op het programma.  
Festivaria kiest in 2019 resoluut voor een uitdaging van jewelste. Gebaseerd op 
echte mensen aan boord van het meest legendarische schip ter wereld, is ‘Titanic, de 
musical’ een verbluffend en opwindend spektakel gericht op de hoop en dromen van 
haar passagiers. Elk van hen ging aan boord met een eigen verhaal, eigen ambities. 
1.517 mannen, vrouwen en kinderen konden hun verhaal niet verder vertellen. Want 
in de laatste uren van 14 april 1912 gebeurde het onmogelijke, het onzinkbare schip 
kwam tot zinken. 

‘Titanic, de musical’ ging in 1997 op Broadway in première. De muziek en liedteksten 
van Maury Yeston en het script van Peter Stone wonnen samen een Academy 
Award, een Emmy Award, een Olivier Award en drie Tony Awards. Dat Festivaria 
deze grootse uitdaging durft aan te gaan, is niet verwonderlijk. In de voorbije 30 jaar 
hebben we al heel wat watertjes doorzwommen. Elke keer leggen we de lat hoger. 
Elke keer verbazen we pers en publiek. Elke keer vinden we originele en 
verbluffende effecten die ons openluchtspektakel een meerwaarde geven. Decors 
die in vlammen opgaan, overvliegende vliegtuigen, sneeuwstormen en windhozen… 
Geen enkele inspanning is ons te veel. En dat zullen we in 2019 opnieuw bewijzen. 

Regisseur van dienst is Tijl Dauwe, die bij Festivaria in 2017 zijn debuut maakte met 
de wervelende ‘Kiss me, Kate’. De choreografie is in handen van Ingrid Coppieters. 

Het Verhaal: vergeet Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. In deze grootse 
musicalproductie beleef je de laatste dagen en uren van het meest legendarische 
schip ter wereld: de Titanic. 



Aan boord: 1301 passagiers en 941 bemanningsleden. Stap over de loopplank en 
maak kennis met scheepsdirecteur Ismay die geschiedenis wil schrijven en het schip 
tot het uiterste drijft, kapitein Smith die de snelheid naar 23 knopen opvoert, en 
ontwerper Andrews die beseft dat hij een kapitale fout maakte. 

Organisatie: om u het u gemakkelijk te maken richten we bij voldoende belangstelling 
vervoer 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. Op de website staan geen prijzen vermeld.  
Zit u graag samen met een aantal personen aan tafel, laat het me weten en we trachten 
alles naar uw wensen te regelen. 
 
De prijs van het vervoer hangt af van het aantal inschrijvingen en zal dus later 
meegedeeld worden. Bus vertrekt om 16.00 uur aan de parking van Bowling 
Stones, Autolei 113 (Militairebaan) Wommelgem. Daar vindt u plaats genoeg om 
uw wagen te parkeren. 
 
We hebben tot 30 mei een optie op 50 goede plaatsen.   
 
Onze service: goede plaatsen, geen transport- en parkeer probleem, reservatie 
in de Nieuwe Pluim, waar de paling altijd heerlijk smaakt en bovendien een 
stevige korting op de inkomprijs. 
 
 
Voor bijkomende info kan uw mailen naar: gie.janssenstolleneer@skynet.be 
 
 

http://www.denieuwepluim.be/menu.html
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