Beste vrienden, op zaterdag 16 maart 2019 om 14u30 hebben we 20 tickets gereseveerd voor

Een Nacht in Venetië
Succesoperette van Johann Strauss Jr.

Cultureel Centrum Sint Pieters-Woluwe Ch. Thielemanslaan 93 1150 Brussel
Uitvoerders : VLAAMS MUZIEKTHEATER (VMT) UIT HEIST-OP-DEN-BERG
HEISTSE OPERETTEKRING
De geschiedenis speelt zich af in Venetië, in het midden van de achttiende eeuw. Hertog Guido
van Urbino staat bekend als een Don Juan. Als hij de senatoren van Venetië en hun vrouwen
voor een gemaskerd bal uitnodigt zijn de heren daar niet erg opgezet mee. Ze zouden hun
vrouwen liever op een veilige afstand van de hertog houden! Senator Delacqua besluit zijn
vrouw, Barbara, voor een paar dagen in een klooster in Murano onder te brengen. Nu
heeft de hertog juist op haar zijn oog laten vallen en zijn barbier, Caramello, moet trachten hem
met haar in contact te brengen. Caramello slaagt erin Barbara met de gondel waarmee ze naar
Murano zou varen, bij de hertog te brengen. Tot zijn verbazing merkt hij echter dat hij niet
Barbara maar zijn eigen geliefde, Annina, heeft vervoerd. Barbara was namelijk van plan met
haar minnaar, een ocier, op stap te gaan. Ze heeft daarom Annina gevraagd haar plaats in te
nemen. Tot woede van Caramello speelt Annina haar rol als Barbara tegenover de hertog erg
goed. Delacqua wil bij de hertog in de gunst komen omdat hij op de positie van rentmeester
loert. Daarom stelt hij zijn kokkin, Ciboletta, als Barbara voor. Annina lichtte hertog
over het bedrog in, zij is immers ‘de echte Barbara’. Barbara viert inmiddels met haar ocier feest,
wordt echter door Delacqua gesnapt, maar weet zich uit de pijnlijke situatie te redden door te
vertellen dat de gondelier die haar weg moest brengen, haar ontvoerd zou hebben, wanneer de
dappere ocier niet tussenbeide was gekomen. Al met al vist de hertog achter het net, evenals
Delacqua. De betrekking, waarop hij gehoopt had, krijgt Caramello, zodoende heeft de hertog
Annina in zijn buurt!

Afspraak om 14u in het Cultureel Centrum waar de tickets worden overhandigd.
WEES AUB OP TIJD!
Bereikbaar per metro, halte Montgomery, en dan ondergronds tram 39 of 44 tot halte Groene Hond,
op loopafstand van de schouwburg. Schouwburgbezoekers kunnen gratis parkeren in de
ondergrondse garage: inrit naast de schouwburg (opgelet : slechts 60 plaatsen).

Prijs leden € 15

niet-leden € 18

De storting geldt ook als inschrijving. Rangschikking volgens datum storting.

STORTEN VOOR 1 MAART . (20 tickets zijn beschikbaar).
Wie wil deelnemen kan storten op rek.nr.IBAN : BE15 7340 0363 9630
BIC : KREDBEBB van VZW In derde versnelling met vermelding Operette 2019
Alle info : Herman LEMAHIEU, tel .02/648.33.64 gsm 0475/32.22.12
herman.lemahieu@skynet.be
Vriendelijke groet,
Het Bestuur

