
GALACONCERT 2022
Editie: Muziek voor Miljoenen

Geniet terug live van een mooi concert met verrassende optredens. Licht-klassieke toppers!
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De kerstperiode nadert in volle 
snelheid. Dat wil zeggen dat ook VMT 

klaar is om zijn producties aan te 
vatten. Zoals voor de coronaperiode, 
brengt het Vlaams Muziek Theater 
begin December het programma 

“Gala-Concert”.
Kom mee genieten van een prachtig 
programma (zie pagina 2) gebracht door 

de solisten en het orkest van het 
Vlaams Muziek Theater.

Contact

Hollestraat 70
2220 Heist-op-den-Berg

tel. 015/24.42.14
info@vmt.be
www.vmt.be

Iban: BE27.7512.0916.4473 
Bic: AXABBE22

BTW: BE.0470428224

voor meer info: www.vmt.be             

 ni� verg�en:
Tick�s boeken!



Info

Tickets Heist-op-den-Berg
  Loket*
  Kattestraat 49 - 2220 Heist-op-den-Berg
  (tegenover de laadkade van de oude zaal CC Zwaneberg)

    zaterdag van 10u00-12u00
    maandag, dinsdag, woensdag & donderdag van 18u00-20u00

  Telefonisch* op het nummer 015/48.10.60
    zaterdag van 10u00-12u00
    maandag, dinsdag, woensdag & donderdag van 18u00-20u00

Online via www.webticketing.eu

24u./24u. - 7 dagen/7 dagen
nu reeds online te boeken!

*Er is geen ticketverkoop aan het loket en telefonisch op feestdagen 
  en van 23 december 2022 tot en met 2 januari 2023

Zaterdag 3 december 2022 20u00 Cultuurcentrum Zwaneberg - Heist-o/d-Berg

Zondag 4 december 2022 15u00 Cultuurcentrum Zwaneberg - Heist-o/d-Berg

Prijzen Heist-o/d-Berg

  
Parterre: € 33,00° 
Balkon: € 27,00° 

Speciale prijzen voor groepen vanaf 
40 personen en scholen. 

Meer info: tickets@vmt.be

° inclusief € 2,00 reservatiekost
  

Onlineverkoop 24u/24u

Tickets kunnen online 24 uur op 24 
en 7 dagen op 7 gereserveerd 

worden!

Ondertussen kan u ook telefonisch en 
aan het loket tickets bestellen

Blijf op de hoogte!

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat 
u in het verleden heeft ingeschreven 

om jaarlijks onze brochure te 
ontvangen.

Het jaarlijks versturen is een dure 
aangelegenheid aan het worden en elk 
jaar krijgen wij vele enveloppes terug 

wegens verhuis. Daarom gaan wij 
meer en meer digitaal...

Help ons en zend ons uw emailadres 
zodat u steeds op de hoogte blijft van 
onze producties. Stuur hiervoor een 
mailtje naar digitaalaub@vmt.be of 

laat uw mail achter via 
www.vmt.be/digitaalaub.php

Wenst u geen nieuwsbrief meer te 
ontvangen, gelieve uw klantennumer 

door te sturen naar 
stopnieuwsbrief@vmt.be
of schrijf online uit via 

www.vmt.be/stopnieuwsbrief.php

Editie: muziek voor miljoenen
Op het programma:

Ode an die Freude (L. Von Beethoven), Alte Kameraden (C. Teike), Als geblüht der 
Kirchenbaum (C. Zeller), Von des Tajo Strand (J. Strauss), So Elend Und So Treu 

(J. Strauss), Wolgalied (Fr. Lehár), Hungarische Tans nr. 5 (J. Brahms), Weisst du es 
noch (E. Kálmán), People will say we’re in love (O. Hammerstein), The Holy City 

(S. Adams), Conquest of Paradise (Vangelis), Schenkt man sich Rosen in Tirol 
(C. Zeller), Delilah’s Second Waltz (D. Shostakovich), Schwipslied (J. Strauss), That’s 
amore (H. Warren), The Girl in 14G (J. Tesori/D.Scalan), Zambezi (B. Kaempfert), 
Hallelujah (L. Cohen), Le Credo du Paysan (G. Goublier), We’ve got tonight (S.R. Clark), 
Tiritomba (traditional), Tarantella (traditional), Libiamo (G. Verdi)





Info

Tickets Heist-op-den-Berg
  Loket*
  Kattestraat 49 - 2220 Heist-op-den-Berg
  (tegenover de laadkade van de oude zaal CC Zwaneberg)

    zaterdag van 10u00-12u00
    maandag, dinsdag, woensdag & donderdag van 18u00-20u00

  Telefonisch* op het nummer 015/48.10.60
    zaterdag van 10u00-12u00
    maandag, dinsdag, woensdag & donderdag van 18u00-20u00

Online via www.webticketing.eu

24u./24u. - 7 dagen/7 dagen
nu reeds online te boeken!

*Er is geen ticketverkoop aan het loket en telefonisch op feestdagen 
  en van 23 december 2022 tot en met 2 januari 2023

Prijzen Heist-o/d-Berg

  
Parterre: € 35,00° 
Balkon: € 29,00° 

Speciale prijzen voor groepen vanaf 
40 personen en scholen. 

Meer info: tickets@vmt.be

° inclusief € 2,00 reservatiekost

  

Franz Lehár

Franz Lehár is de meest gevierde 
20ste-eeuwse componist van het 

genre dat ‘de Weense operette’ wordt 
genoemd; specifiek gaat het om de 
zilveren operettetijd (1900-1920). 

(De gouden operettetijd is de periode 
van 1860 tot 1900 met Franz von 

Suppé, Johann Strauss jr. II en 
Richard Heuberger als exponenten.) 

Lehár was echter Hongaar van 
geboorte. In zijn jeugd spreidde hij een 
exceptioneel talent ten toon waarbij 
hij al op de leeftijd van 6 jaar op de 

piano melodieën varieerde en 
improviseerde. Zijn vader (ook Franz 

Lehár: 1838-1898) was componist en 
sergeant-majoor van het orkest van 

het 5de Oostenrijkse Infanterie-
regiment en leerde de jonge Franz de 

eerste muzikale kneepjes.
In 1882 ging hij naar het 

conservatorium in Praag om viool, 
piano en compositie te studeren en 
rolde zo als eerste violist het orkest 

van zijn vader binnen. In die tijd 
componeerde hij reeds marsen en 
walsen in de stijl van de familie 

Strauss. Zijn belangstelling voor het 
theater werd steeds groter en zijn 

carrière als theatercomponist begon 
tot bloei te komen. Hij verliet daarop 
de militaire dienst en wijdde de rest 
van zijn leven aan de operette. Privé 

was Lehár nauw bevriend met 
Giacomo Puccini en hij liet zich sterk 
door diens opera’s inspireren. Das 

Land des Lächelns staat sterk onder 
invloed van Turandot. Andersom is 
Puccini’s flirt met de operette La 

Rondine geïnspireerd op Lehár. Door 
de vriendschap bleef er bij Lehár altijd 
de wens tot het componeren van een 
‘echte opera’ waarmee hij onbewust 

het genre waarin hij excelleerde 
ondergeschikt maakte aan de opera 
als ‘hogere’ kunstvorm. Kukuška 

(Tatjana) en Garbonciás (een 
bewerking van Zigeunerliebe) 
slaagden als opera echter niet.

Zaterdag 28 januari 2023 20u00 Cultuurcentrum Zwaneberg - Heist-o/d-Berg

Zondag 29 januari 2023  15u00 Cultuurcentrum Zwaneberg - Heist-o/d-Berg

Zaterdag 4 februari 2023 15u00 Cultuurcentrum Zwaneberg - Heist-o/d-Berg

Zaterdag 4 februari 2023 20u00 Cultuurcentrum Zwaneberg - Heist-o/d-Berg

Zaterdag 11 februari 2023 15u00 Cultuurcentrum Zwaneberg - Heist-o/d-Berg

Zaterdag 11 februari 2023 20u00 Cultuurcentrum Zwaneberg - Heist-o/d-Berg

Zondag 12 februari 2023 15u00 Cultuurcentrum Zwaneberg - Heist-o/d-Berg

Zaterdag 25 februari 2023 14u30 Stadsschouwburg - Leuven

Zaterdag 25 februari 2023 20u00 Stadsschouwburg - Leuven

Zaterdag 4 maart 2023  14u30 Cultuurcentrum - Sint-Pieters-Woluwe
Vrijdag 10 maart 2023  20u00 Cultuurcentrum Scharpoord - Knokke-Heist

Zaterdag 18 maart 2023  20u00 Cultuurcentrum Achterolmen - Maaseik

Zondag 26 maart 2023  14u30 Cultuurcentrum Nova - Wetteren

Vrijdag 31 maart 2023  20u00 Cultuurcentrum Den Egger - Scherpenheuvel

Zaterdag 1 april 2023  20u00 Cultuurcentrum De Meent - Alsemberg

Zaterdag 8 april 2023  15u00 Cultuurcentrum Ter Dilft - Bornem

Zondag 23 april 2023  15u00 Cultuurcentrum De Kimpel - Bilzen (o.v.)


