Musical Mamma Mia
Ook komend jaar heeft de reiscommissie van HEVO weer een musical in haar programma
opgenomen. Deze keer is het de sprankelende musical Mamma Mia op zondag 31 maart
2019 in het Beatrixtheater in Utrecht.
Lees hier verder …..
Waar gaat de musical over
Mamma Mia is een komisch liefdesverhaal over de alleenstaande moeder Donna en haar
dochter Sophie. Sophie staat op het punt te trouwen terwijl haar moeder met haar
bruisende verleden wordt geconfronteerd door een ontmoeting met drie voormalige liefdes.
Sophie die op haar bruiloft door haar echte vader wil worden weggegeven, probeert uit te
vinden wie van de drie mannen dat is. Donna’s beste vriendinnen van vroeger komen voor
de bruiloft naar het eiland om herinneringen op te halen aan hun tijd als het zangtrio Donna
and the Dynamo’s. Met ABBA's bekende hits als : ‘Dancing Queen’, ‘Knowing Me, Knowing
You’, ‘Super Trouper’ en uiteraard ‘Mamma Mia’.
Antje Monteiro speelt de rol van Donna en Nurlaila Karim is de alternate van Antje.
Waar, wanneer, kosten, aanmelden
De musical is door Brabant Expres gereserveerd met eersterangs tickets op zondag 31 maart
2019 om 14.00 uur. Maximaal 60 personen kunnen deelnemen. De prijs is : € 101,00 voor
HEVO leden en € 106,00 voor niet – leden. Het vertrek vanuit Rosmalen/Hintham is om
12.00 uur. Na de zondagmiddagvoorstelling sluiten we de dag af met een diner, waarna we
om circa 20.30 uur weer terug zijn in Rosmalen/Hintham.
Aanmelden: bij Rieki Plappert, lid reiscommissie HEVO : tel. 073 - 5221728 of 06–55973861.
Mailen kan ook: ha.plappert@home.nl
U wordt vriendelijk verzocht het verschuldigde bedrag, binnen 5 dagen na aanmelding, over
te maken naar rekeningnummer : NL 12 RABO 0184 5555 31 t.n.v. reiscommissie HEVO
onder vermelding van Musical Mamma Mia + uw telefoonnummer en bij voorkeur uw
mobiele/gsm nummer.

