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Vrijdag 22 maart 2019 om 20u00 
Kusttheater Colisée - Kerkstraat 27 - Blankenberge

Voice Male EXIT



Voice Male EXIT

 Ik boek en betaal rechtstreeks aan het Kusttheater via hun website:
 www.kusttheatertickets.be of hun telefoonnummer: 050/70.81.98

 Ik boek voor                personen à 25€ en betaal het totaalbedrag

 van ........... € aan lionslid : ................................................................. 

NAAM :

STRAAT :

WOONPLAATS :

e-mail adres :

     Glas Cava na de vertoning inbegrepen in de kostprijs.

1

2
of

Don’t forget your dancing shoes!
Na het live optreden,
Muziek voor jong en oud …
met DJ NATICK

                    – The final tour!
Na ruim twintig jaar zet Vlaanderens bekendste a capella groep ‘Voice Male’ 
er een punt achter. Dat vieren ze met een korte en krachtige afscheidstournee 
door Vlaanderen en Nederland in het najaar van 2018 en voorjaar van 2019.

Wellicht is dit nu het laatste optreden van Voice Male in West-Vlaanderen!

Al vele jaren is Voice Male een begrip in Vlaanderen en ver daarbuiten. Met meer 
dan 2000 live optredens op hun palmares hebben deze jongens een uitgebreid     
a capella-repertoire opgebouwd met eigenzinnige bewerkingen van bekende hits. 
Hun repertoire is breed en luchtig, met een vleugje cabaret.
Wat ze precies zullen brengen, is nog een verrassing maar u kunt zich alvast      
verwachten aan een reis door de tijd, liedjes van toen en nu, een lach een traan, 
een kippenvelmoment, iemand die zijn tekst vergeet, een gemist danspasje, een 
schuine mop, gedraai met ogen, een gewaagd arrangement, pakkende vertolkingen, 
nachtegalenzang, handgeklap, voetgestamp, geen polonaise, kledij waar toch net iets 
langer over had nagedacht kunnen worden, the Lion sleeps tonight, veel toemtoem 
en pampam, … en wat ongemakkelijk geschuifel als het doek uiteindelijk valt.

Staand publiek op gelijkvloers (enkele stoelen aan de zijkant) & zittend publiek op balkon.


