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Opera Zuid – Die Zauberflöte. 
 

Beste leden van SVGilze.   
 
Houdt u van opera, maar komt u er niet toe om naar de Schouwburg te gaan, of gaat u niet graag 
alleen, dan stellen wij u in de gelegenheid om samen met andere operaliefhebbers te genieten van: 
Die Zauberflöte. Een van Mozarts meest beroemde en geliefde werken. Het sprookje gaat over 
de avonturen van prins Tamino en de vrolijke vogelvanger Papageno. Zij gaan samen op weg om 
prinses Pamina uit de klauwen van de priester Sarastro te redden. De speelse, spannende en ook 
ongrijpbare diepe muziek wordt vertolkt door de getalenteerde cast van Opera Zuid. Duits 
gezongen,  met Nederlandse boventiteling. 
 
Wanneer: Dinsdag 19 november  
Tijd:  Aanvang opera 20.15 uur  
Waar:  Schouwburg Tilburg 
Vervoer: Op eigen gelegenheid 
Kosten: 1ste rang € 39,50,  2de rang  € 31,50  
Vertrekpunt: Verzamelen bij het Trefpunt. (hier ontvangt u dan ook uw entreekaart). Wij 
verwachten u daar tussen 18.30 en 18.45 uur. De bedoeling is om 19.00 uur te vertrekken, zodat we 
goed op tijd aanwezig kunnen zijn.  
 
Informatie:  Joke van der Zanden. Tel. 0161-451988 of  joke.van.der.zanden@sv-gilze.nl  
U kunt inschrijven in ‘t Trefpunt op woensdag 14 augustus van 13.00 uur tot 14.30 uur.  
U kunt ook onderstaande strook volledig invullen en inleveren bij het Trefpunt, in de brievenbus, U 
kunt het bedrag contant bijvoegen (graag gepast geld) of het bedrag overmaken op het 
rekeningnummer van:  KBO: NL90RABO0116612126  met vermelding van:  Die Zauberflöte en de rang. 
Vergeet  niet uw KBO-lidnummer te vermelden.  Uiterste inleverdatum, woensdag 14 augustus 
================================================================================= 
Deze strook afknippen, invullen en inleveren bij: ’t Trefpunt. In de brievenbus! 
Ik ga graag mee naar Die Zauberflöte 

Naam: ……………………………………………………………………Aantal personen……….  

Adres: ………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………KBO Lidnummer 1270…..........................  

O Eigen vervoer  O Geen vervoer  

O Kan zo nodig………….personen met auto meenemen  

O 1ste Rang à € 39,50  O 2de rang à € 31,50  

O Heb betaald via bank    O Heb contant betaald 


