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Amsterdams Marionetten Theater
PERSBERICHT
Categorie: Theater / Muziektheater

najaar 2019:

De Toverfluit – W.A. Mozart

Houten acteurs presenteren een unieke vorm van muziektheater voor jong en oud: het klassieke
marionettentheater.
Een bijzondere uitvoering van Mozarts beroemde opera 'Die Zauberflöte, uitgevoerd door prachtige
houten marionetten. Mozart componeerde dit stuk niet voor een groot operatheater zoals we dat nu
kennen, maar voor een klein, intiem volkstheater. Het sprookjesachtige verhaal, bevolkt door prinsen,
draken en vreemde vogels is de marionetten op het lijf geschreven...
Een exotisch avontuur, een muzikale ontdekkingsreis. Uitgevoerd met een eigen CD-opname in het
Nederlands.
Voor volwassenen en kinderen (vanaf 7 jaar).

Data en reserveringen: z.o.z.

Amsterdams Marionetten Theater

Data, reserveringen en informatie
Data:
zondag 29 sept.

14.30 De Toverfluit

zondag 13 okt.

14.30 De Toverfluit

zondag 27 okt.

14.30 De Toverfluit

zondag 3 nov.

14.30 High Tea / Toverfluit

zaterdag 23 nov.

20.00 De Toverfluit

zondag 8 dec

14.30 De Toverfluit

zaterdag 14 dec.

20.00 De Toverfluit

donderdag 26 dec 14.30 De Toverfluit
zaterdag 28 dec.

14.30 De Toverfluit

zondag 29 dec

14.30 De Toverfluit

Tickets:
Koop tickets direct online: www.marionettentheater.nl
of reserveer: info@marionettentheater.nl of 020-6208027
Prijzen:
€ 15,kortingtarief CJP/ studenten/ 65+/ Stadspas: € 12,Kinderen (t/m 14 jaar): € 7,50
3 nov. De Toverfluit met High Tea: €30,- / kinderen €25,Theater: Nieuwe Jonkerstraat 8, Amsterdam (bij de Nieuwmarkt).
10 min. lopen vanaf station Amsterdam CS of Dam. Metro: halte Nieuwmarkt

Meer informatie, foto's en filmpjes: www.marionettentheater.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor Pers ligt altijd een vrijkaartje klaar: graag reserveren en melden dat u van de pers bent.
Voor meer informatie, interviews, foto's of DVD:
Amsterdams Marionetten Theater, tel.: 020-6208027 of info@marionettentheater.nl

English:
The Magic Flute' – W.A. Mozart
The Magic Flute ('Die Zauberflöte') is an exotic adventure; a classical story about the struggle between
good and evil. It's a fairytale....a story from the world of imagination inhabited by princes, dragons and
exotic birds.
Poetic and comic elements blend together in this marionette version of Mozarts most famous opera.
Six puppeteers manipulate the large, wooden marionettes.
A performance for both adults and children (min. 7 yrs.).
Because of the visual and musical character of the performance, the Dutch language is no great
barrier.

our English website: www.marionettetheatre.com

