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DE VAKANTIE IS VOORBIJ ...
EN WE VLIEGEN ER OPNIEUW IN !
Eind augustus ontmoette ik toevallig enkele Musical Rainbow fans van het eerste uur.
Ze waren zeer tevreden over hun aandeelhouderschap, het 'culturele dividend' en de
vele gratis tickets waar ze, samen met familie en vrienden, danig van genoten hadden.
Maar ze hadden ook vragen. Wanneer zijn er opnieuw gratis tickets ? Welk is dit jaar
het 'culturele dividend' ? En ook, wie heeft de fles champagne gewonnen voor het
beste idee om nieuwe aandeelhouders voor Musical Rainbows aan te trekken ?
Wel ...lees verder in deze nieuwsbrief welk goed nieuws ik hen kon mededelen !!
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Opnieuw honderden gratis tickets in oktober!
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We kunnen jullie gratis tickets aanbieden voor 2 'operavoorstellingen' :
Nabucco en Onegin. En 'operavoorstellingen' staat tussen aanhalingstekens
omdat het telkens gaat om moderne en veel kortere versies van de klassieke, erg lange
opera's uit de vorige eeuw !
Nabucco, het meesterwerk van Giuseppi Verdi is één van de meest opgevoerde
opera's ter wereld. Het 'Slavenkoor', een opstandlied van een volk tegen zijn heersers,
is waarschijnlijk één van de beroemdste operamelodieën ooit gecompenseerd.
'Nabucco' wordt gebracht in een nieuwe enscenering , met futuristische decors en
supermooie kostuums. Er wordt Italiaans gezonden, met Nederlandstalige boventiteling.
Jevgeni Onegin, de tweede opera die we u als aandeelhouder gratis kunnen
aanbieden, wordt beschouwd als de meest persoonlijke opera van Tchaikovsky. Dit
high society-drama is tegelijkertijd romantisch en tragisch en ...het loopt slecht af. Maar
geen nood! U zal beslist genieten van de unieke, multimediale vertoning van deze
Russische klassieker. Meer mag ik u niet verklappen. Het is een eenmalige voorstelling
en er wordt in het Russisch gezongen, met gelukkig een Nederlandse boventiteling.
Nazdrovje !
De voorstelling van Onegin is voorzien op vrijdag 11 oktober om 20.00 uur in de
Stadsschouwburg te Antwerpen.
De voorstellingen van Nabucco zijn gepland op zaterdag 12 oktober om 20.00 uur in
de Stadsschouwburg te Antwerpen, op zondag 13 oktober om 15.00 uur in Capitole
Gent en op donderdag 17 oktober om 20.00 uur in het Concertgebouw in Brugge.

Hoe kan u de gratis tickets bestellen
voor deze voorstellingen ?
Alvorens dat mede te delen moet ik even teruggaan naar de 'wedstrijd' die we vorige
keer in de Nieuwsbrief lanceerden.
De vraag was : 'hoe kunnen we via deze gratis tickets nieuwe aandeelhouders
aantrekken voor Musical Rainbow ?'.
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De winnende suggestie en daarbijbehorende fles bubbels gaat naar aandeelhouder van
het eerste uur JVDV (volledige naam bekend bij de redactie) die voorstelde om bij de
aanvraag voor gratis tickets ook het email adres van de genodigden, andere dan de
aandeelhouder zelf, te laten noteren op het aanvraag document.
Op het hierbij gevoegde aanvraagformulier kan u trouwens nog extra emailadressen
vermelden van andere kennissen of familieleden naar wie we een introductie mailing
kunnen toesturen. Het is een kleine moeite, maar het kan ons helpen om nieuwe
aandeelhouders aan te trekken.
En zoals voorheen mag u per aandeelhouder maximaal 4 gratis tickets bestellen, voor
elk van de 2 operavoorstellingen. Gelieve dit te doen voor 25 september, de uiterste
inschrijvingsdatum.

BESTEL HIER JE TICKETS VOOR ONEGIN

BESTEL HIER JE TICKETS VOOR NABUCCO

Het 'culturele' dividend..de kogel is door de kerk !
Cinderella of Assepoester voorstellen hoeft niet meer.
Iemand onder u die door Disney wereldberoemd
gemaakte verhaal niet kent? Als 'cultureel' dividend
serveren we een moderne, vernieuwende
Nederlandstalige musicalversie in een adembenemend
en deels digitale decor. Samen met een topcast en 20
dansers zal U kunnen genieten van deze pakkende
voorstelling!

Noteer alvast deze twee data :


donderdag 19 december 2019 om 20.00 uur in de Antwerpse
Stadsschouwburg



donderdag 2 januari 2020 om 20.00 uur in de Capitole in Gent
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Zoals U ziet hebben we dit jaar kunnen ingaan op de vraag van een aantal
aandeelhouders om niet altijd enkel en alleen in Antwerpen te 'vergaderen'.
Graag gedaan ! Tijdens de maand november ontvangt U nog een Nieuwsbrief met een
inschrijfformulier.

En nog een extra als uitsluiter...
Music Hall heeft zopas haar kalender tot in mei 2020 bekend gemaakt (musichall.be).
Als aandeelhouder kan U genieten van een
voorinschrijfkorting van 20 %, indien U inschrijft voor eind september.
Grasduint U maar even in het prachtige programma :
'Het Zwanenmeer', De Prinses en de Toverspiegel, Annie, de Musical, De Notenkraker,
Sneeuwwitje, Scrooge, de Musical (ons 'cultureel dividend' van
vorig jaar !!), The Best of Musicals, Madagascar, de Musical, Carmina Burana,
La Bohème, Don Quichot, Beethoven : La Pastorale.
Een rijke korf van musicals, opera's, ballet en familiespektakel .
Bekijk snel uw kalender en maak uw keuze bekend via een inschrijfmail gericht aan
benoit.declercq@musichall.be

Dit was onze cocktail van gratis tickets, het 'culturele dividend' en 20% korting op alle
producties van Music Hall bij voorinschrijving voor eind september.
Geniet ervan. Liefst met maten....

Met vriendelijke groeten,
Rik Duyck,

Zaakvoerder en Bestuurder Musical Rainbows

Je profiel aanpassen - Uitschrijven
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