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DINSDAG 11 OKTOBER 2022 om 20:00u – Concertgebouw Brugge  (carpooling mogelijk) 

Het ballet Doornroosje of De schone slaapster, met een zwierige partituur van Tsjaikovski, groeide 

uit tot één van de allerbekendste balletten uit de 19de eeuw. De choreografie laat dansers toe op hun 

hoogste niveau te dansen. Meer dan 120 artiesten, schitterende decors en kostuums en een live 

symfonisch orkest, zorgen voor een betoverende en spectaculaire balletervaring voor de hele familie 

door Prima Donna Events. 

Doornroosje is het tweede van drie balletten (naast De 

Notenkraker en Het Zwanenmeer) waarvoor Tsjaikovski de 

muziek componeerde. Doornroosje wordt gezien als één van 

Tsjaikovski’s meest geraffineerde partituren. En volgens de 

overlevering vond hij dit zelf de beste van al zijn 

balletcomposities. 

Het verhaal is gebaseerd op het sprookje “La Belle au bois 

dormant” van Charles Perrault, gepubliceerd in 1697 en vertelt 

het verhaal van prinses Aurora.  

 

Zij krijgt op haar doopfeest de magische zegen van alle feeën van 

het koninkrijk, onder hen de Seringen fee. Ze spreken hun 

wensen uit en die moeten verzekeren dat de prinses opgroeit tot de mooiste vrouw, de meest sierlijke 

danseres, de aller zoetste zangeres en de schitterendste muzikante. Het vrolijke feest wordt echter 

onderbroken door de komst van de slechte fee Carabosse, 

die boos is omdat ze niet werd uitgenodigd.  Carabosse 

rekent af met de ceremoniemeester, maar daarmee is haar 

woede niet gekoeld. Ze vervloekt prinses Aurora: het meisje 

zal zich op haar 16de verjaardag prikken aan een spoel en 

sterven. Carabosse verdwijnt en laat de aanwezigen diep 

geschokt achter. De Seringen fee, die haar geschenk nog niet 

had gegeven, kan de vloek van Carabosse alleen maar 

verzachten: de prinses zal niet sterven maar honderd jaar 

slapen. Alleen de liefdeskus van een prins kan haar weer doen ontwaken. 

 

Reserveren : zo snel mogelijk – liefst voor 31 juli – Bel 0476-971901 of 0485-425474  

om te genieten van de groepsprijs van 47,50 euro/1ste categorie voor leden van 

Cultuursmakers.  Niet-leden zijn ook welkom maar betalen 59 euro – of worden lid aan 20 

euro/jaar voor het gezin.   
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