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3 MUSICALS IN ANTWERPSE 
SCHOUWBURG

Mozart!

‘Mozart! – De Musical’ vertelt het levensverhaal van de wereldbeken-
de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791). 
Niet de platgetreden paden over het muzikale genie zullen bewandeld 
worden, wel krijgt het publiek een intrigerend coming-of-age drama 
voorgeschoteld, dat het uitzonderlijke talent toont als een complex 
en ambigue karakter, gekweld door z’n eigen genialiteit, worstelend 
met de voor hem wrede uitdagingen van het alledaagse leven. Deze 
verbluffende musical focust zich dus niet op de mythe Mozart, maar 
toont de legendarische componist als een fragiel, tastbaar persoon. 
Een man van vlees en bloed, die worstelt om zich te verlossen van 
zijn liefhebbende, maar tirannieke vader, van de maatschappij en de 
verwachtingen. W. A. Mozart wordt vaak omschreven als een rock star. 
Hij leefde intens, kort, was eigenzinnig, anti-establishment en genoot 
volop van de geneugten des levens. Dit ging lijnrecht in tegen de des-
tijds heersende normen en waarden van de elitaire kringen, waarin hij 
door zijn uitzonderlijke capaciteiten beland was. Mozart voelde zich 
als artiest niet meer dan een lakei die de adel diende, gevangen in 
een keurslijf van verwachtingen. Maar in hem brandde het verlangen 
naar artistieke en persoonlijke vrijheid, om zijn eigen leven te leiden, 
te dromen, te drinken, kaart te spelen en de liefde te ontdekken. Deze 
indrukwekkende musical toont de legendarische componist als een 
fragiel, tastbaar persoon. 

Vanaf zondag 10 december 2017 en dit tot 7 januari 2018 kan het 
publiek in de Antwerpse Stadsschouwburg kennis maken met de 
man achter de legende en ook genieten van de prachtige live mu-
ziek, gebracht door een 17-koppig orkest. Dirk Brossé neemt voor 
Music Hall de muzikale leiding over dit project. Krachtige, moderne 
muziekstijlen, zoals ballades, ragtime en zelfs rocknummers, worden 
afgewisseld met originele, subtiele rococothema’s van Mozart. Met de 
jonge Belgische musicalacteur Ruben Van Keer, die als hoofdrolspeler 
in de huid van Mozart zal kruipen, is er ook een zeer belangrijke rol 
weggelegd voor de ‘kleine Mozart’ Amadé, het kindgenie dat stilzwij-
gend over de schouder van Mozart meekijkt en hem op het rechte, 
professionele pad tracht te houden. De rol van Amadé zal in Antwer-
pen afwisselend gespeeld worden door 3 kinderen. Zo zal de 9-jarige 
Dries Van Cauwenbergh uit Hemiksem zijn mannetje staan als Amadé. 
Opvallend feit is dat ook 2 meisjes in de huid van deze ‘kleine Mozart’ 
zullen kruipen. De 9 jaar oude Linde Degeest uit Schelle en Anneleen 
Lambrecht, 10 jaar uit Lovendegem, kijken er ook enorm naar uit om 
voor de voorstellingen van ‘Mozart! - De Musical’ als jongetje door het 
leven te gaan.

Musical “Chaplin” brengt humor, drama en ontroering onder één hoed

Deze musical gaat op 24 februari 2018 in avant-première. In Chaplin, 
de musical volgen we het levensverhaal van Charlie Chaplin en ont-
dekken we hoe hij van Londens straatkind uitgroeide tot een van de 
bekendste Hollywoodsterren uit de geschiedenis. Het wordt een be-
toverende reis door het leven en de carrière van één van de grootste 
acteurs en filmmakers uit de twintigste eeuw. De vloeiende en spec-

taculaire decorwissels brengen je van het Londen van eind negen-
tiende eeuw, over Hollywood en de beroemdste settings uit Chaplins 
films, naar de uitreiking van de Oscars in 1972, waar de eeuwige ‘zwer-
ver’ met een Honorary Award werd gevierd. 

Het liveorkest zorgt voor een schitterende soundtrack bij de film over 
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Chaplins leven en begeleidt de uitmuntende zangprestaties van de 
hele cast. Speciaal voor deze herwerkte productie werd nieuwe mu-
ziek geschreven.

Het stuk speelt zich af in een oude filmstudio waarin Chaplin mijmert 
over zijn leven, zijn werk en zijn belangrijkste creatie, The Tramp, die 
voor hem zowel een zegen als een vloek blijkt. Deze musical toont op 
een spectaculaire en ontroerende wijze het genie maar ook de grote 
menselijkheid van een van de grootste genieën van de 20e eeuw.

De Antwerpse musicalacteur Nordin De Moor vertolkt de rol van Char-
lie Chaplin en Roel Vanderstukken kruipt opnieuw in de huid van Syd-
ney Chaplin, de broer en manager, maar vooral de onvoorwaardelijke 
steun en toeverlaat van Charlie Chaplin. Met Deborah De Ridder, Goe-
le De Raedt, Pieter Van Nieuwenhuyzen, Marleen Van Der Loo, Jeroen 
Phaff, Charlotte Campion en Elke Buyle barst de cast werkelijk van de 
kwaliteit.

Speel mee in de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarsde Kat

Winnaar van de Musicalworld Award Beste Jeugdvoorstelling 2017. Ga 
mee naar een sprookjeswereld waarin De Gelaarsde Kat laat zien hoe 
hij bij een arme molenaarszoon terecht is gekomen. De twee raken 
bevriend en de kat belooft de molenaarszoon alles wat hij zich maar 
kan wensen. Het enige wat de kat daarvoor wil hebben, zijn kleren en 
leren laarzen. Wat zou De Gelaarsde Kat van plan zijn? Zal hij zijn be-
lofte nakomen? Of krijgt dit verhaal een ander staartje? Kom genieten 
van de nieuwe Efteling sprookjesmusical De Gelaarsde Kat. Een swin-
gende voorstelling vol kattenkwaad voor de hele familie!

Speel een gastrol als kinderkat
Zoals bij alle musicalproducties van de Efteling spelen ook in deze 
voorstellingen kinderen eenmalig mee. Per theater en per voorstel-
ling dag worden er 20 kinderen geselecteerd die tijdens de Efteling 
Sprookjesmusical De Gelaarsde Kat mee het podium op mogen als 
kinderkat.

Wil je ook een keer meespelen in een echte musical en ben je tussen 
de 6 en 12 jaar oud? Geef je dan nu op voor een rol in de Efteling 
Sprookjesmusical De Gelaarsde Kat in Antwerpen (drie voorstellings-
dagen).

We zoeken enthousiaste jongens en meisjes die het leuk vinden om 
te acteren, dansen en zingen en die graag een keer willen optreden 
in een echte musical. 

Je bent minstens 6 jaar oud en niet ouder dan 12 jaar en je hebt een 
minimale lengte van 122 centimeter / kledingmaat 122 en een maxi-
male lengte van 152 centimeter / kledingmaat 152

In de ochtend krijg je nog een theaterworkshop waar alle scènes van 
de voorstelling worden aangeleerd. 

Aanmelding gebeurt door middel van een inschrijfformulier op de 
website van Musichall. Elke aanmelding moet volledig ingevuld wor-
den en voorzien van goedkeuring van de ouders van de kandidaat 
ter bevestiging van de goedkeuring voor deelname en instemming 
met de voorwaarden tot deelname. Vul het inschrijfformulier volledig 
in en mail dit TEN LAATSTE 3 WEKEN VÓÓR DE VOORSTELLING naar 
kinderengelaarsdekat@efteling.com. Vermeld duidelijk de dag van de 
voorstelling waarin je mee wil spelen.
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