
Doktersgild Van Helmont
wettig erkende beroepsvereniging

Vlaams 
Geneeskundigenverbond, 
v.z.w.

Beste Collega,

In  samenwerking met het  Verbond der  Vlaamse Academici  afdeling Brussel  en de VZW
BRUSSELS OPERETTETHEATER nodigen we u graag uit voor een uitvoering van 

Eine Nacht in Venedig
Komische operette in drie bedrijven

van 
Johann Strauss jr.

naar het libretto van F. Zell en Richard Genée

op
donderdag 22 december 2016

om 19.45 uur
in het 

Kaaitheater
Sainctelettesquare 18 te 1000 Brussel

Inschrijving vóór 12 december 2016 door storten van € 28,00 per persoon op rekening 
nr. BE80 4300 0665 3177 van V.V.A. afdeling Brussel.

We hebben een beperkt aantal plaatsen.  Vlugge inschrijving aanbevolen!

Deelnemers  aan  deze  activiteit  kunnen  gratis  parkeren  in  de  parking  van  de  KBC,
Havenlaan 2 te 1080 Brussel.   Wie een parkeerplaats wenst,  moet  dit  vermelden bij  de
inschrijving en zal een parkeerkaart toegestuurd krijgen. 

Namens het bestuur,

Dr. Jan Dockx Dr. Robrecht Vermeulen
voorzitter VGV cultuur voorzitter Doktersgild Van Helmont

www.vgv.be   
www.vvabrussel.org  

De organisatie van deze activiteit wordt gedaan door het VVA afdeling Brussel. 
De inschrijving moet dus gedaan worden bij het VVA door betaling op 

rekeningnummer BE80 4300 0665 3177 van VVA Brussel
Betaal dus NIET op de bankrekening van het Doktersgild Van Helmont of van het VGV ! 

http://www.vvabrussel.org/
http://www.vgv.be/


Eine Nacht in Venedig
 
Het bezoek van de hertog van Urbino, een notoire rokkenjager, aan het carnaval in Venetië,
geeft aanleiding tot een wervelend spel van komische verwikkelingen, amoureuze intriges
met  verleiders  en  verleiden,  in  een  kleurrijke  maskerade  met  twee-  en  drievoudige
persoonsverwisselingen. Op het einde vann de turbulente nacht zal blijken hoe de vrouwen
de mannen uiteindelijk te slim af zijn. 
In Die Fledermaus, dat andere meesterwerk van Strauss, krijgt de champagne de schuld
voor alle complicaties, nu wordt het carnaval als de boosdoener aangewezen.
Het  hele  gebeuren  is  hoogst  amusant,  maar  er  is  bovenal  de  sprankelende,  glorieuze
muziek  van  de  walsenkoning Johann Strauss  jr.,  vol  bekende  meeslepende  melodieën
zoals Caramello's gondellied en de lagunenwals.

Het Brussels OperetteTheater voert Eine Nacht in Venedig op in de oorspronkelijke versie,
met boventiteling in het Nederlands

 Libretto: F. Zell en Richard Genée

 Regie en choreografie: Lieven Baert

 Het koor van het Brussels OperetteTheater en het City of Brussels Orchestra o.l.v.
Stijn Saveniers

 Artistieke leiding: Axel Everaert

 Solisten: o.a. Nathalie Denyft, Geoffrey Degives, Mitch Raemaekers, Lionel Couchard
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