Nieuw: de Grote Zaantheater Club Actie!

Bestel kaarten voor
Opera Zuid - La Nozze di Figaro
Zaantheater – dinsdag 22 november – 19.30 uur

en steun de Muziekkamer
Wat is er leuker dan genieten van een mooie avond uit en daarmee de Muziekkamer te steunen?
Het Zaantheater heeft iets nieuws: de Zaantheater-Clubactie. Van elk kaartje dat verkocht wordt
via ons, doneert het Zaantheater € 5 aan de Muziekkamer. Hoe meer mensen een kaartje kopen,
hoe meer geld we kunnen verdienen voor de concerten in de Muziekkamer. Zo heeft u een mooie
avond in het theater én steunt u de concerten in de Muziekkamer.
Opera Zuid – Le Nozze di Figaro | Mozart
Voor het eerst is Mozarts opera Le Nozze di Figaro in het Zaantheater te beluisteren, in een
uitvoering van Opera Zuid, het gezelschap van Miranda van Kralingen. Het is een opera vol
levensdrift over kleine mensen met grote verlangens, gevangen in het tijdloze spel dat liefde heet.
Mozarts librettist Lorenzo da Ponte baseerde zich op het blijspel La Folle Journée, ou le Mariage de
Figaro van Beaumarchais. En hoewel dat werk in Wenen verboden was wegens het op de hak nemen
van de aristocratie, werd Le Nozze di Figaro een van Mozarts meest succesvolle opera’s.
Het is 1786. In het huis van de graaf en gravin Almaviva maken de bediendes Figaro en Susanna zich
op de voor de mooiste dag van hun leven: vandaag trouwen ze. Het hele huis broeit, tintelt en
zindert van liefde. Maar gemakkelijk zal het niet gaan: de graaf heeft zijn oog laten vallen op
Susanna. Wat volgt is een dolle dag vol misverstanden, verkledingen, intriges, affaires,
ontboezemingen, blijdschap, verdriet en liefde, liefde en nog eens…
De regie is in handen van de jonge regisseur Daniel van Klaveren. Hij plaatst Le Nozze di Figaro in een
achttiende-eeuws poppenhuis.
Geniet van deze vrolijke opera, waarin Miranda van Kralingen de rol van Marcellina vertolkt. De
Zaanse bas-bariton Sam Eggenhuizen zingt mee in het koor.
Italiaans gezongen, Nederlandse boventitels.
Hoe gaat het in zijn werk?
Kaarten bestellen kan via www.zaantheater.nl. U kiest uw stoelen, voegt ze toe aan uw winkelmand
en u vult vervolgens bij ‘Coupon’ in: Muziekkamer. U ziet nu dat het prijstype verandert in ‘Club Actie
Muziekkamer’. Vervolgens kunt u gewoon afrekenen. (Na afloop van de voorstelling maakt het
Zaantheater € 5 per kaart over van alle kaarten die verkocht zijn op het prijstype ‘Club Actie
Muziekkamer’.)

