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Zomeropera seizoen 2022:  

  
Villa Lehár en het Slotconcert 



 
  

Beste Zomeropera klant 

  

We gaan tijdens het seizoen 2022 niet naar Japan met Madama Butterfly,   

maar wel naar Villa Lehár in Bad Ischl, waar wij jullie zullen onderdompelen 

in de wondere wereld van operettecomponist en dirigent Franz Lehár. 

  

Successen als ‘Die Lustige Witwe’ en het ‘Land van de glimlach’ maakten 

van hem een rijk man. Hij hield van schoonheid en begon de meest 

exclusieve kunstobjecten te verzamelen in zijn zomerhuis, dat na zijn dood 

een museum werd. 

  

In dat museum wordt u één van de gasten, samen met een groepje 

interessante toeristen, onder de leiding van een ervaren gids.  

Hij neemt u mee naar de boeiende periode uit de eerste helft van de 

twintigste eeuw met de muziek van Franz en zijn vrienden Puccini, Dvořák, 

Stolz en vele anderen. 

  

Verwacht u aan een verrassende muzikale rondleiding met herkenbare 

melodieën en verborgen pareltjes uit het opera en operette oeuvre, 

gebracht door topsolisten en het Zomeropera orkest. 

  

Villa Lehár is een nieuwe Zomeropera productie in een regie van Bruno Van 

Heystraeten en onder de muzikale leiding van Enrico Delamboye en Federico 

Santi.  De solisten maken we binnenkort bekend. 

  

De capaciteit per voorstelling wordt beperkt tot 250 personen, zonder 

tribune, de plaatsen zijn ongenummerd. 

  

De voorstelling duurt 1,5u, er is geen pauze. 

  

Wij zijn volop bezig met het herwerken van onze website.  Daarom staat 

deze tijdelijk offline. 

  

Wij kunnen jullie wel al de data verklappen waarop jullie vanaf 1 maart 

tickets kunnen boeken:  

Vrijdag 27 en zaterdag 28 mei; vrijdag 3, zaterdag 4, donderdag 9, vrijdag 

17 en zaterdag 18 juni voor de voorstelling om 20.30u.   

Voor de namiddagvoorstelling om 15.00u kunnen jullie tickets reserveren 

op zaterdag 4 en zaterdag 18 juni.  

   

De ticketprijs bedraagt €40,00. 

  

De Cera vennoten kunnen vanaf 14 maart via de Cera website boeken voor 

de voorstellingen op zondag 22, donderdag 26 en zondag 29 mei en zondag 



12 juni. 

Er zijn telkens 2 voorstellingen per dag,  om 15.00u en om 20.30u.  

  

Ook het traditionele Slotconcert staat dit jaar opnieuw op het programma.    

Onze voorzitter Willy Claes zal het Limburgs Jeugdorkest dirigeren.    

Martine Reyners, Maartje Rammeloo, Koen van Agtmael en Piet Vansichen 

zijn de solisten.  

 

Voorstellingen op zaterdag 25 juni om 20.00u en op zondag 26 juni om 

15.00.  

De ticketprijs bedraagt €32,00. 

  

Wij kijken er alvast naar uit om jullie te kunnen verwelkomen. 

  

vriendelijke groet 

  

Martine Cuyvers -zakelijk directeur 

  

Piet Vansichen- artistiek directeur 
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