Geert Hoste Show 2015

Net als vorige jaren, zoekt Geert Hoste in de zomer naar een nieuwe titel voor zijn nieuwe theatertour.
‘Een titel die het jaar én het land krachtig samenvat in één of enkele woorden. Hoe korter, hoe liever!’,
zegt de comedian. Iedereen die zich geïnspireerd voelt om een titel voor te stellen, kan die sturen naar:
titel@geerthoste.be
De bedenker van de bekroonde titel ontvangt twee exclusieve Star-tickets voor een voorstelling naar keuze.
Enkel inzendingen die vóór 1 juli gestuurd worden naar titel@geerthoste.be komen in aanmerking.
Er wordt niet over gecorrespondeerd en als er verschillende inzendingen gelijk zijn, wordt de eerste inzender
de winnaar. De bekendmaking van de verkozen titel vindt begin juli plaats.
De SPA-firma’s hebben alvast tickets voor de nieuwe show gereserveerd!

Waar:

Stadsschouwburg, Theaterplein 1, 2000 Antwerpen

Wanneer:

Vrijdag, 11 december 2014 om 20h00 en
Zaterdag, 12 december 2014 om 20h00

Prijs tickets:

Categorie 1 (Parterre na starseats) : 49,90 euro/ticket
Categorie 2 (Balkon vanaf 3de rij) : 33,90 euro/ticket

Tickets bestellen per mail: francois.stroobants@gmail.com
Storten doe je op mijn rek.: BE25 0835 8395 7682 met vermelding Hoste
Indien ik de kaarten moet opsturen stort je extra € 0.80 voor de portkosten.
Vermeld steeds je naam, adres en tel. bij elke bestelling!!
Afsluiting inschrijvingen: 10 augustus 2015

Night of the Proms 2015
Sportpaleis Antwerpen

Night of the Proms pakt op zijn 31ste editie uit met een opmerkelijke artistieke wissel. Niet Robert Groslot
maar de Braziliaanse Alexandra Arrieche zal dit najaar in het Sportpaleis de dirigeerstok ter hand nemen. Met
de introductie van de 34-jarige maestra bereidt Robert Groslot zijn opvolging voor. Alexandra Arrieche is
alumna van de Taki Concordia Conducting Fellowship. Deze opleiding voor uitsluitend vrouwelijke dirigenten
werd in het leven geroepen door Marin Alsop, die deze dagen te zien was als dirigente van de Koningin
Elisabethwedstrijd. Alexandra zal dit jaar de concerten in Antwerpen en Rotterdam dirigeren en kan daarbij op de
ondersteuning en expertise van Robert Groslot rekenen. De concerten in Luxemburg en Duitsland zullen dit jaar
wel nog door maestro Groslot zelf gedirigeerd worden.
Naast de nieuwe dirigente tekenen tenor Fernando Varela en singer-songwriter Gavin DeGraw present als
klassiek artiest en poptalent voor de komende editie. Fernando Varela werd ontdekt door de 16-voudig Grammy
Award-winnaar David Foster tijdens diens talentenjacht 'Born to sing‘. Varela’s repertoire reikt van klassieke
meesterwerken zoals 'Nessum Dorma‘ van Puccini tot wereldhits als Michael Jackson '‘Early song‘. Hij zong met
grootheden als Lionel Richie, Kelly Clarkson en Barbra Streisand en geniet de bewondering van onder meer
Placido Domingo. Na solotournees in meer dan 30 landen in Amerika en Azië treedt de tenor nu op tijdens Night
of the Proms, precies 20 jaar na de roemrijke passage van Andrea Bocelli.
Met de 38-jarige Gavin DeGraw hebben de organisatoren dan weer een straffe singer-songwriter te pakken. Zijn
muziek wordt dikwijls in een adem vernoemd en vergeleken met die van Maroon 5, Jason Mraz en John Mayer.
Tot zijn grootste muzikale invloeden behoren legendes als Billy Joel, de Beatles en Stevie Wonder.

Waar: Sportpaleis Antwerpen, Schijnpoortweg 119, 2170 Merksem
Wanneer: Zaterdag, 21 november 2015 om 20h30
Prijs tickets: Categorie 1 (zitplaats tribune) : 45 €/ticket (incl. 2,50 € reserveringskosten en
0,50 € contributie tram en bus) i.p.v. 49,50 €
Tickets bestellen per mail: francois.stroobants@gmail.com
Storten doe je op mijn rek.: BE25 0835 8395 7682 met vermelding Proms
Indien ik de kaarten moet opsturen stort je extra € 0.80 voor de portkosten.
Vermeld steeds je naam, adres en tel. bij elke bestelling!!
Afsluiting inschrijvingen: Begin september 2015

Topproductie 'De Schaar erin!’ met Dieter Troubleyn
EWT-theater

'De Schaar erin!‘ is een unieke, nooit geziene komedie en 'whodunit‘. Het verhaal speelt zich af in een kapperszaak aan de
Leopoldstraat in Antwerpen. Kapper en eigenaar Tony Van Reet (Frank De Kaey) is druk bezig in de zaak, samen met hulpje
Barbara De Marke (Annik Pauwels). De klanten komen binnen, er wordt wat verteld en geroddeld, zoals dat gebruikelijk is in
een kapperszaak. Zo zijn de chique mevrouw Eléonore Delrey (Annie Mie Gils) en antiquair Eddy Laureyssens (Door Van
Boeckel) aanwezig in het salon. De extravagante en enorm nerveuze Tony krijgt het op
zijn heupen wanneer zijn bovenbuur, de bekende pianiste Isabelle Kozak, voor de zoveelste keer op haar piano speelt. Hij heeft
er alles voor over om haar te doen stoppen, Tony wordt stapelgek van haar muziek. Maar dan treft Barbara Isabelle dood aan
in haar appartement. Hoofdinspecteur Nick Janssens (Dieter Troubleyn) en hulpinspecteur Mike Vertommen (Marc
Verbruggen) komen snel ter plaatse aan en starten het onderzoek.

Elke aanwezige heeft wel een motief om deze vrouw uit de weg te ruimen. Hoe langer het onderzoek duurt, hoe moeilijker het
wordt voor de inspecteurs want iedereen beschuldigt iedereen. Ten einde raad roept hoofdinspecteur Janssens de hulp in van
het publiek. Het volledige verhaal wordt gereconstrueerd en met de tips die de inspecteurs uit de zaal ontvangen, proberen ze
de zaak op te lossen… Het publiek beslist dus mee welke richting het verhaal uitgaat.
Daarom zal de voorstelling elke avond opnieuw er totaal anders uitzien. Elke voorstelling wordt een unieke creatie!
Een niet te missen voorstelling!!!

Wanneer:
Waar:
Prijs tickets :

Zaterdag, 10 oktober 2015
EWT-theater, Hertstraat 2, 2100 Deurne
15,00 €/persoon

Tickets bestellen per mail: francois.stroobants@gmail.com
Storten doe je op mijn rek.: BE25 0835 8395 7682 met vermelding EWT
Indien ik de kaarten moet opsturen stort je extra € 0.80 voor de portkosten.
Vermeld steeds je naam, adres en tel. bij elke bestelling!!
Afsluiting inschrijvingen: tot eind augustus 2015, zolang er plaatsen beschikbaar zijn

