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STENZEL & KIVITS
Pe r fe c t C o n c e r t

Tickets: 25€
  Inschrijven:

   via Lionsleden of

     www.kusttheater.com
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Vrijdag 24 maart 2017 om 19u30 
Kusttheater Colisée - Kerkstraat 27 - Blankenberge

Blankenberge 2016 - 2017



 2 mogelijkheden om in te schrijven :

 Ik boek en betaal rechtstreeks via
 de website : www.kusttheater.com

 Ik boek met dit formulier via lionslid :
 ...............................................................
 voor                 personen à 25€ en maak
 het totaalbedrag van .............€ over op
 rekening van Lionsclub Blankenberge:
 BE10 7380 0812 6804  -  KREDBEBB

NAAM :

STRAAT :

WOONPLAATS :

handtekening :

 Glas Cava na de vertoning inbegrepen in de kostprijs.
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The Perfect Concert
Worldfamous tenor Stenzel en meesterpianist Meneer Kivits brengen een theatraal concert 
dat absurd, uiterst muzikaal, snel en geraffineerd is. De heren gaan improvisaties niet uit de 
weg en zullen u ervan overtuigen dat klassieke muziek en humor uitstekend samengaan.

De eerste indruk op het podium: volstrekt serieus. 
Twee heren in rokkostuum en een vleugel. Maar 
het aangekondigde concert ontspoort snel in       
absurde dimensies. Met een grenzeloze schat aan 
invallen brengen de twee hoofdrolspelers elkaar 
op muzikale wijze tot cabareteske topprestaties,       
samen met ongelooflijke kapriolen onder, naast, 
op en met hun vleugel. 

Ongewone improvisaties en persiflages op klas-
sieke thema’s - soms dwalen ze zelfs af naar de fol-
klore of jazz. In alle toonaarden gaan STENZEL & 
KIVITS virtuoos en humoristisch het gevecht aan. 
Met als enig doel: “The Perfect Concert”

- een bruisende show gemaakt voor een breed publiek, die aan klassieke muziek een hele    
nieuwe dimensie geeft. Music & comedy international. Foto: Henri van de Griendt 


