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PERSBERICHT VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE 

 

ALDEN BIESEN ZOMEROPERA VERSCHUIFT HAAR PROGRAMMATIE 2020 NAAR HET VOORJAAR 2021 

 

Het Zomeropera seizoen 2020 kondigde zich veelbelovend aan met 24 voorstellingen van Madama 

Butterfly, 8 voorstellingen van een wervelende kinderproductie Anders dan Anders(en) en een 

Slotconcert.  De uitstekende start van de ticketverkoop gaf aan dat onze programmatie aansloeg bij 

het grote publiek.     

De repetities zouden op 27 april aanvatten, de eerste voorstelling werd gepland op donderdag 21 

mei en het doek zou op 23 juni vallen. 

De hoop om dit te kunnen realiseren werd nog lang gekoesterd.   Maar realiteitszin en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid dringen naar de voorgrond. 

De aanvang van de repetities zou wellicht in de quarantaine periode vallen en onze gereputeerde 

internationale artiesten zouden er niet tijdig geraken. 

De prioriteit in deze periode ligt bij de gezondheid en veiligheid van zowel publiek, artiesten, 

medewerkers en personeel van de Landcommanderij Alden Biesen. Ondanks het feit dat de overheid 

nog geen uitspraak heeft gedaan over de organisatie van publieke manifestaties in de maanden mei 

en juni kan Zomeropera onmogelijk langer wachten met een beslissing. 

Voorzitter Willy Claes deelt mede dat de Raad van Bestuur van de vzw haar verantwoordelijkheid 

neemt en heeft beslist om de programmatie van 2020 te verschuiven naar de maanden mei en juni 

2021. 

Ieder die een ticket heeft aangekocht krijgt een bericht met de nodige informatie over de 

terugvordering van het betaalde ticketbedrag.    

Zomeropera dankt haar publiek, medewerkers, sponsors, de Landcommanderij Alden Biesen en de 

overheid, investeerder voor de taxshelter, en alle overige partners die geloof blijven hechten in de 

meerwaarde van haar activiteiten en voor het begrip bij deze moeilijke beslissing.   Zomeropera blijft 

rekenen op uw steun om een succesvolle editie 2021 te kunnen verwezenlijken en hoopt u dan talrijk 

te mogen verwelkomen.  

 

NIET VOOR PUBLICATIE 

Contactpersoon:  Martine Cuyvers, zakelijk directeur, 0475 77 02 05, 

mailto:martine.cuyvers@zomeropera.be 

 

 

mailto:martine.cuyvers@zomeropera.be

