
Joie de vivre!
ZATERDAG 10 juli 2021  

13.00 Meet & (gr)Eet / 14.00 – 15.00 concert  
18.30 Meet & (gr)Eet / 19.30 – 20.30 concert

ZONDAG 11 juli 2021 
13.00 Meet & (gr)Eet / 14.00 – 15.00 concert  
18.00 Meet & (gr)Eet / 19.00 – 20.00 concert

€ 25,00 p.p. incl. la soupe, du vin, du pain & du boursin  
€ 12,50 t/m 13 jaar incl. une crêpe et du ranja 

Kaarten via www.publiekapplaus.nl

In het Oisterwijks openluchttheater  
De Rode Lelie nodigen we jong en oud uit  

om te genieten van:

Zinnenprikkelend concert 
met meeslepende dans 
en een nieuw sprookje

http://www.publiekapplaus.nl


Joie de vivre!
ZiNDERENDE ZOMERVOORSTElliNG

Plezier hebben in het leven is een groot talent. Het weekend van 10 en 11 juli staat 
in het teken van die levenskunst. JOIE DE VIVRE belooft je een heerlijke tijd.  
 
In het Oisterwijks openluchttheater De Rode Lelie nodigen we jong en oud uit om te 
genieten van live ontmoetingen, lekkere hapjes onder het motto ‘du pain, du vin c.q. 
du ranja, du boursin’. Als grande finale wervelende muziek van componisten Ravel, 
Debussy en Dukas, meeslepende dans en een nieuw eigentijds sprookje.  
Dus leun achterover, ontspan en voel je even god (of godin of iets ertussenin) in 
Frankrijk. Kom je alleen, met twee of breng je de hele familie mee? Wij heten je 
warm welkom! 
Gun jezelf een portie onvervalste JOIE DE VIVRE
 
Uitvoerenden 
Muziek: piano Ben Martin Weijand,  hobo Lex Bergink, klarinet Jacco Nefs,  
fluit Wouter van Breugel, fagot Lieselot Toorop, hoorn Geerd Doomen 
Dans: Lotte Timmermans, Lara Knoops, RawNeal 
Sprookje, tekst en uitvoering: Henrike Brouwer  

Programma 
Debussy – Prélude à l’Après-midi d’un faune 
Dukas – L’Apprenti sorcier 
Ravel – Ma mère lóye   

Tickets
Te bestellen via nevenstaande QR-code 
of via www.publiekapplaus.nl
€ 25,00 p.p. incl. la soupe, du vin, du pain & du boursin  
€ 12,50 t/m 13 jaar incl. une crêpe et du ranja

Dit concert is mede mogelijk gemaakt door:
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