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Zondag 21 juni 2019 –  

Opera Gent – 14:15u  

Opera Ballet Vlaanderen – 

Cherkaoui/ Bausch 

 

 

 

 Le Sacre du Printemps , choreografie Pina Bausch (1975)– muziek Igor Stravinsky (1913) 

Een meisje wordt uitgekozen om als een lenteoffer voor de goden te dansen tot de dood erop volgt.  

Igor Stravinsky zorgde met zijn explosieve compositie in 1913 voor een revolutionaire omwenteling in de     

muziekgeschiedenis, die het einde van de romantiek en het begin van het modernisme aankondigde.  

Pina Bausch creëerde op haar beurt met haar overweldigende versie van Le Sacre in 1975 een ijkpunt in de 

dansgeschiedenis: een universeel ontroerend en nooit geëvenaard meesterwerk. Dit ballet wordt gedanst 

door BALLET VLAANDEREN olv Sidi Larbi Cherkaoui.  

 

 Noetic, choreografie Sidi Larbi Cherkaoui : In Noetic onderzoekt Sidi Larbi Cherkaoui de instinctieve 

impuls, eigen aan de mens, om elk detail van zowel de innerlijke leefwereld als de uiterlijke kosmos in 

structuren te vatten én tegelijkertijd de wil om er steeds uit los te breken. 

2 uur, incl. pauze    

 

Twee mogelijkheden:  enkel het balletticket  ofwel  eerst te lunchen (niet inbegrepen)  

- Prijs in rang 2 : 42 euro  (ipv 48 euro) – inleiding om 14:15 – ballet om 15:00u 

- Trein naar Gent St. Pieters om 11:52 – aankomst om 13:30   (uren nazien in 2020)  

- Tram 1 tot aan de Kouter – Opera Gent is vlakbij – afspraak ingang om 14:00u  

- Indien lichte lunch gewenst moet er een uur vroeger vertrokken worden.  Er zijn restaurants vlakbij 

 het station op het Maria Hendrikaplein. Dit is vrije keuze.  

- Terugreis met de tram 1 en de trein van 24 minuten na het uur. Afhankelijk van het weer komen we 

 onmiddellijk terug of gaan we eerst iets drinken op een leuk terras.  

- Reserveren en betalen voor 15 maart!  
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