
PAM     -    Probusclub  

Antwerpen-Metropool 
       

 

 

 

Antwerpen, 6 september 2022, 

 

 

 

Beste vrienden en vriendinnen - leden van PAM,  

 

 

Graag nodigen wij jullie uit op onze 55ste activiteit.  

Op dinsdag 11 oktober e.k. gaan wij naar de Opera en meer bepaald naar: 
Mozart/Concert Aria’s, in een choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker. 

 

 

 

UIT DE OFFICIELE VOORSTELLINGSBROCHURE: 
Dertig jaar na de creatie van Mozart/ Concert Arias (1992) op het Festival van Avignon brengen nu de 

dansers van Opera Ballet Vlaanderen ons in vervoering met deze vorstelling.  



Anne Teresa De Keersmaeker, Associate Artist van OBV vanaf het seizoen 2022-’23, tekende voor 

deze zinnenprikkelende choreografie. Liefdesverklaringen en krachtmetingen tussen geliefden 

alterneren op hoogst virtuoze wijze in steeds nieuwe allianties tussen zang en dans. De aria’s die 

Mozart als zelfstandige concertwerken schreef, fungeren daarbij als mini-opera's die alle gradaties van 

de liefde tonen, van koket en wulps tot hulpeloos en wrang. Ontmoetingen met een wisselend karakter 

zijn slechts de opstap naar een diepere thematiek, die van ‘afscheid nemen van elkaar, elkaar verlaten’ 

en ‘de eenheid tussen man en vrouw ondanks de scheiding, de fysieke afwezigheid’.  

 

De dans illustreert nergens de aria’s maar ontvouwt op zijn eigen manier de existentiële en 

transcendente lading van Mozarts muziek. 
 

 

Uniek & exclusief programma voor onze PAM-leden: 

 

We starten in de Opera (Frankrijklei 3 te 2000 Antwerpen) om 18u30 stipt met een 

exclusieve inleiding van deze voorstelling. 

 

Daarna drinken we een glaasje champagne en nuttigen enkele broodjes, 

voorafgaand de voorstelling, op het tweede balkon. 

 

Na de voorstelling is er backstage een ontmoeting met dansers en dirigent, 

gevolgd door een tour achter de scène. 

 

(Meer info over de bereikbaarheid van de Opera: zie www.operaballet.be.) 

 

Er zijn – dankzij ons medelid Anna Potters - 25 kaarten 1e Rang gereserveerd voor 

onze leden. 

 

Deelname in de kosten: 100 € per persoon (all-in: ticket voorstelling, inleiding, 

champagne, broodjes, bezoek backstage, etc.).  

 

Inschrijven: alleen via overschrijving op het bankrekeningnummer van Probusclub 

Antwerpen-Metropool BE65 7360 4634 0196 met vermelding ‘Opera’.  

Let wel: er zijn slechts 25 kaarten beschikbaar. Wie eerst komt, eerst maalt!  

 

 

Mede namens het PAM-Bestuur, met hartelijke Probusgroet,  

 

 

 

 

Rita De  Belder,    Lieven Cuvelier, 

Voorzitter              Secretaris 

http://www.operaballet.be/

