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Het Brussels OperetteTheater stelt voor in 2019

Die lustige Witwe

Franz Lehár

Libretto Victor Léon & Leo Stein

Operette in drie bedrijven

originele versie met boventiteling

Kaaitheater

Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel

vrijdag 20 december om 14u30
zaterdag 21 december om 18u
zondag 22 december om 14u30

30CC/Schouwburg

Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven

zaterdag 7 december om 14u30 en 20u
Solisten
Lies Vandewege, Eric Reddet,
Kudaibergen Abildin, Eva Diederix e.a.

Regie Lieven Baert
Dirigent Eric Lederhandler
Orkest Nuove Musiche
Koor van het Brussels OperetteTheater
Artistieke leiding Axel Everaert
Productieleiding Walter Van Wesenbeeck

Reservering:

Kaaitheater: 02 201 11 90
brusselsoperettetheater@gmail.com
30CC/Schouwburg Leuven:
www.30CC.be – 016 300 900

EEN R EQUIEM
15 en 16 juni 2019

VOOR

EURYDICE

Die lustige Witwe: een nieuw type vrouw
Franz Lehár schreef:

Het geheim van een goed operettewerk bestaat erin dat het verder gaat dan vluchtig vertier. De figuren die op het podium
zingen en spelen, horen mensen van vlees en bloed te zijn. In ‘Die lustige Witwe’ heb ik geprobeerd om zulke levende mensen
op het podium te brengen. Voor mij staat vast dat operette een kunstvorm is die diepmenselijke belevenissen als onderwerp
heeft in een muzikaal-artistieke vormgeving.

Lieven Baert regisseert Die lustige Witwe:

Het is duidelijk dat Lehár een nieuw type vrouw op de
operettescène bracht, bevrijd, onafhankelijk en geëmancipeerd. In Die lustige Witwe regisseert Hanna Glawari
de mensen en de gebeurtenissen. Het zijn schaakstukken
in haar erotische strijd met en om Danilo.

“Vilja, o Vilja!”

Hanna’s bekendste lied in deze operette is het Vilja lied.
Het woord “ Vilja “ is Servo-Kroatisch voor ‘fee’. Het
zijn goede of boze woudfeeën. De mythe zegt over de
goede feeën dat ze mannen onder hun hoede nemen en
er betere exemplaren van maken. Hanna wordt met haar
lied zelf een Vilja. Zeker is dat Hanna de kracht bezit
om macht op mannen uit te oefenen. En dat zal
Danilo geweten hebben.

Het decadente Parijs

Danilo is de man die gered moet worden. Hij
heeft zich in het liederlijke Parijse leven gesmeten. Champagne, dansen,
absint, grisetttes (de kwaadaardige Vilja’s ?). Om te
vergeten?
Ook de politieke angsthazen van de onbeduidende ambassade
van Pontevedro
in Parijs zien
hoe hun luilekker leventje
bedreigd
wordt
door het
dreigende bankroet
van hun heimatland.
Geld hebben ze door
ramen en deuren gegooid,

van elke geneugte, van drank tot vrouwen, hebben ze geprofiteerd.

Toulouse-Lautrec

Het flamboyante Parijs rond 1900 speelt in deze enscenering een enorme rol. Het BOT inspireert zich hierbij op de esthetiek van de beroemde Franse schilder
Toulouse-Lautrec. Als geen ander heeft hij door zijn
fantastisch observatievermogen naast het vertier en de
prikkelende feesten ook de uitputting en leegte van het
Parijse nachtleven geportretteerd.

“Ich bin eine anständige Frau”

Even licht als betoverend pijnlijk vertelt het werk over
verloren liefdes, over het aanvaarden van relaties die
moeten veranderen of breken. Ook de twee andere protagonisten Camille en Valencienne moeten zwichten
voor normbesef. Zo dwingt haar huwelijk Valencienne
om aan Camilles liefde te verzaken.

Grisettes

Als goede fee/Vilja ensceneert Hanna zelf het decadente Parijse leven in haar eigen salon, en houdt haar
landgenoten een spiegel voor! Zo confronteert ze Danilo
(en alle andere mannen) met zijn/hun losbandig leven.
De grisettes zijn hier niet enkel de dartele meisjes van
plezier maar eerder een wake-up call voor Danilo.

“Lippen schweigen, ’s flüstern Geigen: Hab mich lieb!”

Uiteindelijk redt Hanna het land van het bankroet en
kan ze met haar echte oude liefde trouwen. Haar plan
was voorbereid, en gericht op succes. Haar komst naar
Parijs had maar één doel: naar Pontevedro terugkeren,
een soort Arcadië waar echtheid en eenvoud primeren
en zuurstof bieden aan de ware liefde.
De integrale tekst van Lieven Baert kunt u lezen op de website van
het Brussels OperetteTheater: www.brusselsoperettetheater.be

Goed om te weten !

Wie met de wagen naar een opvoering van Die lustige Witwe in het Kaaitheater komt
op zaterdag 21 of zondag 22 december, kan die gratis parkeren in de parkeergarage van
de KBC (inrit: Opzichterstraat)

JONG TALENT
Stijn Ritzen & Abigail Richards (piano)
4 juli 2019

JONG TALENT

Trees Beckwé zingt

Dag mooie zomer...

donderdag 10 oktober 2019 om 18u

Welkom in de Oude Kerk van
Sint-Agatha-Berchem

donderdag 29 augustus 2019
om 14.30 en 20 uur

Eva Diederix, sopraan,
Abigail Richards, piano
Eva voert een best gevarieerd programma uit. We zetten de namen
van de componisten op een rijtje.
Eric Satie, Maurice Ravel, Gabriël
Fauré, W.A. Mozart, Franz Schubert,
Vincenzo Bellini, Richard Strauss,
Robert Schumann, Franz Lehár en
Karl Millöcker.
Wat extra aandacht voor Franz Schubert. Pas 31 was hij
toen hij in 1828 overleed in Wenen. Deze uitstekende
componist bleef voor zijn tijdgenoten, zo goed als
onbekend. Jammer!
Schuberts liederencyclus 'Die schöne Mullerin' (1823)
werd door het B.O.T. in 2012 uitgevoerd.
Sopraan Eva Diederix is 25 en haalde recent haar bachelor
'opera' en 'solozang' aan het Conservatorium Maastricht.
Ze voerde de voorbije jaren werken uit van W.A. Mozart,
Giovanni, Batista Pergolesi en ze verzorgde mee de première
van een nieuwe compositie van Hans Leenders.
Bovenop is ze al een assistent regisseur, schrijft ze haar
eigen libretto en is ze actief als actrice.
Pianiste Abigail Richards staat voor een innemende
klasse. Haar gemeende liefde voor Jong Talent is
congruent met onze doelstellingen.
Na de voorstelling wordt u een drink aangeboden.
Toegangskaarten kosten 9 euro; groepen van min. 6 personen
betalen 8 euro per persoon.
U kan uw kaarten reserveren via brusselsoperettetheater@
gmail.com of 02 201 11 90
Gemeente
Sint-Agatha-Berchem

Met de gewaardeerde steun van de
spelers van de Nationale Loterij.

in de ‘s Gravenmolen
De afspraak voor de lief hebbers van de onverwachte parels én een driegangenlunch met
aangepaste dranken. U bent welkom vanaf
17.30 uur.

Trees Beckwé, sopraan
Charly Delbecq, piano
Twee uitvoerders die bij het B.O.T. al garant stonden
voor opgemerkte optredens en in 'de Molen' de lijn
doortrekken. Een zekerheid!
Op het programma
Naast 'Klassiekers' ook werk van componisten die wat minder aan bod kwamen. Van Giacomo Meyerbeer vertolkt
Trees aria's uit l'Africaine en l'Etoile
du Nord. Verder liederen van Edvard
Grieg en Robert Stolz. We houden van
die componist!
En om het programma in schoonheid af te ronden aria's van
Franz Lehár uit Giudita en Schön ist die Welt.
Wie wil meegenieten, betaalt 56 euro; alles inbegrepen.
Reserveer tijdig!
Uw reservering kan alleen gebeuren in de ‘s Gravenmolen,
en is pas geldig na betaling van de deelnamesom. Ofwel betaalt u cash bij de inschrijving (uw kassabon op naam is
uw betalingsbewijs), ofwel schrijft u het bedrag over op
rekeningnummer BE04 7340 0244 6631 met duidelijke vermelding van uw naam, telefoonnummer en datum van het concert.
‘s Gravenmolenstraat 70
1850 Grimbergen
02 269 11 65
info@gravenmolen.be
www.gravenmolen.be

Op de hoogte blijven?

Welkom op
www.brusselsoperettetheater.be

Kom nu al luisteren
naar …

Het Brussels Operettetheater en
jonge solisten met veel talent,
da's werken aan morgen
en ook de jaren daarna.
Artistiek leider Axel Everaert neemt in deze
vol enthousiasme het voortouw.
Zijn de bestuurders van de vereniging
én de jonge talenten oprecht blij mee!
Jullie zijn welkom op

zondag 29 september om 15 uur
in het Koninklijk Conservatorium van Brussel,
Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel.
De jonge solisten zullen zich van hun beste kant
laten horen, en dat wordt gegarandeerd
een niet te missen belevenis.
En het applaus erna is uiteraard een deugddoend
hart onder de riem voor dat jonge geweld.
U kan telefonisch reserveren
op 02 201 11 90 of via
brusselsoperettetheater@gmail.com.
Toegangskaarten kosten 9 euro;
te storten op rekeningnummer
BE22 4329 1645 6147

EEN R EQUIEM
11 juli 2019

VOOR

EURYDICE

Het steuncomité - de actuele lijst
Vic Anciaux, 1020 Brussel; Jeanne Baerdeman, 9630 Zwalm; Piet & Greta Boersma, 1702 Groot-Bijgaarden; Pierre Boghmans,
8670 Oostduinkerke; Bosch Berchem bvba, 1082 Brussel; Agnes Bouttry, 1761 Borchtlombeek; Arlette Broos, 1780 Wemmel;
Julia Bruneel, 1130 Brussel; Rosa Champagne, 9420 Erpe-Mere; Isabelle Collier, 1700 Dilbeek; Jan De Berlangeer, 1090 Jette;
Rita Decru, 1640 Sint-Genesius Rode; Jan Degadt, 1700 Dilbeek; dhr. & mevr. Degelin-Selis, 1930 Zaventem; Jef De Keyser,
1852 Beigem; Luc & Lut De Koning, 2811 Hombeek; Martine De Luyck, 9308 Aalst; Myriam De Meerleer, 9300 Aalst; Paul en Maggy
Demol-Nartus, 1560 Hoeilaart; Conny De Storcke, 9300 Aalst; Eric & Rita De Troch-Maes, 1780 Wemmel; Ann & Johan Dewolfs,
3300 Hakendover; Lucia Dewolfs, 3300 Tienen; Drukkerij-Uitgeverij Jan Verhoeven nv, Sint-Pieters-Leeuw; dhr. & mevr. Eeckeloo,
1000 Brussel; Annie Fierens, 1853 Grimbergen; dhr. & mevr. Gillis-De Roos, 1730 Asse; dhr. en mevr. Goessens-Mertens, 1702
Groot-Bijgaarden; Dirk-Guy en Annie Haegeman-Petit, 9620 Zottegem; dhr. en mevr. Heyvaert-Van Buggenhout, 2280 Herselt;
Josepha Huyghens, 1082 Brussel; Gerard Junius, 1780 Wemmel; dhr. & mevr. Lambrecht-De Bruyn, 1750 Lennik; Filip Langenus,
1755 Gooik; Jeanne Lebeck, 1081 Koekelberg; Fam. Lories-Eeckhout, 1750 Lennik; Lieve Maes, 1930 Zaventem; Madeleine Massaer,
3220 Holsbeek; Jan Meusen, 1745 Opwijk; dhr. & mevr. Minnoy-Allard, 1082 Brussel; André Monteyne, 1090 Jette; Arlette Neels,
9000 Gent; Etienne Ottoy, 9473 Welle; Willy & Mimi Paessens-Cruyplandt, 1700 Dilbeek; dhr. & mevr. Peirsman-Heymans,
9140 Temse; Hélène Phlips, 9300 Aalst; Gilbert Pieraerts, 1500 Halle; Roger Platteau, 1082 Sint-Agatha-Berchem; Helena Quintyn,
1700 Dilbeek; Paula Quintyn, 9400 Ninove; Linda Renaer, 1081 Koekelberg; Wilfried Renders, 1700 Dilbeek; Georgette Rogier,
1702 Dilbeek; In aandenken van Ann Roegies, 1860 Meise; mevr. Frick, 1702 Dilbeek; Lydia Schmied, 1702 Groot-Bijgaarden;
R&J Seldeslachts-Gasia, 3360 Lovenjoel; Clement en Marie De Win-Sempels, 1602 Vlezenbeek; Seniorenclub KBC, Brussel;
Paul Saye, 1653 Dworp; Johan & Claire Stallaert-Jacobs, 1640 Sint-Genesius-Rode; J. Stengele-Vereecken, 9500 Geraardsbergen;
Jean-Louis & Liliane Taelemans, 1770 Liedekerke; dhr. en mevr. ‘t Kindt-Coetsier, 1700 Dilbeek; dhr. & mevr. VanbrabantDelvo, 1080 Brussel; dhr. & mevr. Van Cauter-De Winne, 1731 Zellik; Joris en Miet Van Cutsem-Remans, 3600 Genk; Nicole
Vanderschelde, 1800 Vilvoorde; Georgette Vandooren, 1560 Hoeilaart; D & C Van Eycken-Vanschel, 1730 Asse; Marcella
Vanhoudt, 1082 Sint-Agatha-Berchem; Jean Van Humbeeck, 1020 Brussel; C & H Van Ingelgem-Van Driessche, 9300 Aalst; A. & J.
Van Medegael-Lievens, 9340 Lede; Jozef & Nicole Van Royen-De Corte, 9308 Hofstade; Norbert & Yvette Van Schuerbeeck,
1742 Sint-Katharina-Lombeek; Roger Van Sebroeck-Elske Neher, 1982 Weerde; Annette & Hilde van Soest, 1200 Sint-LambrechtsWoluwe; Paul Vanstallen, 2820 Bonheiden; Eugene Vanstreels, 2600 Berchem; Dora Verhaeren, 1800 Vilvoorde; Patrick & Ann Wolfs,
3210 Lubbeek.
Geachte operettelief hebbers,
Het is onderhand algemeen bekend, het B.O.T. doet er veel, zo
niet alles, aan om jonge talenten echte kansen te geven om te
musiceren in gepaste omstandigheden.
Onze Jong Talent-concerten blijven een groeiend succes kennen
en in alle andere voorstellingen staan jonge uitvoerders mee op het
podium en ze staan doorgaans garant voor opgemerkte vertolkingen.
Nog even in de verf zetten: deze werking krijgt de gewaardeerde
steun van de spelers van de Nationale Loterij. Zijn we, terecht,
best blij mee! Bovenop deze steun blijven we beroep doen op de
leden van het Steuncomité. Zij helpen ons het kostenplaatje van
een en ander in de hand te houden. Voor onze vereniging is uw
steun een daadwerkelijke blijk van waardering.
Mijn adres is niet correct; dit zijn de correcte gegevens:

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Wie nu lid wordt, blijft steunend lid tot oktober 2020. Nieuwe
leden, of leden die hun bijdrage verlengen, ontvangen alle
uitnodigingen voor de komende 'Jong Talent'-concerten en
allicht kan er ook nog een extraatje af. Moet kunnen!
En dan zijn er nog zekerheden. Iedere uitnodiging geldt altijd
voor twee personen (2 gratis tickets) en men kan kiezen tussen
de namiddag- of de avondvoorstelling. Bovenop: we blijven in
iedere uitgave van onze Nieuwskrant uw naam vermelden.
Wie lid wil worden - of blijven - van het Steuncomité
kan dit doen door 50 euro te storten op rekening
BE22 4329 1645 6147 (BIC: KREDBEBB) van het
Brussels Operettetheater, met vermelding ‘Steuncomité 2019-2020’.
Wij danken u oprecht voor uw steun !
Dit is de naam en het adres van een geïnteresseerde die de OperetteNieuwskrant wil ontvangen:

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Bovenstaande gegevens worden enkel bijgehouden door het Brussels Operettetheater om u regelmatig op de hoogte te houden van onze activiteiten. U hebt het recht om deze
gegevens in te kijken of aan te passen. Indien u voortaan onze Operette-Nieuwskrant niet meer wenst te ontvangen, dan kan u ons dat schriftelijk melden. (wet van 8 december 1992).

Het Brussels Operettetheater wordt gesteund door:

Grootouders nodigen hun kleinkinderen uit !
Het Brussels OperetteTheater
presenteert

een muzikaal sprookje van
duizend-en-één-nacht
voor kinderen
vanaf 4 jaar

van Carl Maria Von Weber

zaterdag
5 oktober 2019
om 14u

Gemeenschapscentrum
De Kroon

J.B. Vandendrieschstraat 19
1082 Sint-Agatha-Berchem

Toegangskaarten

Tekening: Kristina Minnoy

volwassenen / kinderen: 9 € / 3 €

Reservering : brusselsoperettetheater@gmail.com - 02 201 11 90 -

Een productie in samenwerking met
het Gemeenschapscentrum De Kroon
Met de gewaardeerde
steun van de spelers
van de

Vooruitgangstraat 331, 1030 Brussel

