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opera antwerpen - v.i.p. arrangement



De grungblavers

jan van looveren marc fransenludovic nyamabo guillaume van der stighelen

dirk cassiers gene bervoets paul ambach erik goossens
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Na de Waagnatie, de Roma, ‘t OLT Rivierenhof, deSingel, 
de Arenbergschouwburg, de Bourla Schouwburg en de 
Koningin Elisabethzaal zijn De Grungblavers nu klaar voor... 
de enige, echte Opera van Antwerpen!

De Grungblavers vullen elke zaal tot in de nok en maken 
het publiek compleet zot. Met protestliekes, opera, crooners, 
ballades en nen hoop meezingers. Van Sinatra tot Michael 
Jackson.

Op het podium zijn De Grungblavers één brok goesting om 
het enige échte verhaal van die evergreens te vertellen.

concept
back to menu



Bella Ciao - Ziel

de k. elisabethzaal
medley

de k. elisabethzaal
scaldis moment

DE GRUNGBLAVERS 
promospot OLT 2018

DE GRUNGBLAVERS 
promospot bourla 2018

DE GRUNGBLAVERS 
op één

galerIJ
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https://www.youtube.com/watch?v=uXlt1u4IllI
https://www.youtube.com/watch?v=SPlU2IBec94
https://vimeo.com/281643104
https://vimeo.com/291903141
https://www.youtube.com/watch?v=zA_5h_-q_og
https://www.youtube.com/watch?v=oR07aSgTrco


galerIJ
back to menu





Data

·  Vrijdag   25/10/2019  -  15u00
     25/10/2019  -  20u00

Timing
·  14u00    Ontvangst met glaasje Champagne
·  15u00   Concert deel 1
·  16u00   Pauze
·  16u30   Concert deel 2
·  17u30   Einde voorstelling

Timing
·  19u00    Ontvangst met glaasje Champagne
·  20u00   Concert deel 1
·  21u00   Pauze
·  21u30   Concert deel 2
·  22u30   Einde voorstelling

V.I.P ARRANGEMENT
back to menu



v.i.p.  ticket
·  Toegangsticket concert (Rang A)
·  Ontvangst met voorbehouden receptietafels
·  Open bar* gedurende 1u voor de voorstelling & fingerfood

prijs
·   Regular tickets €85,00 ex. BTW
·  Geldig vanaf 15 personen

Op aanvraag 
·  Uitgebreide catering
·  Gesigneerde cd aan kortingtarief

          *Excl. sterke dranken

V.I.P ARRANGEMENT
back to menu

Bestel hier je  v.i.p. tickets

mailto:noa%40boxs.be?subject=Bestelling%20-%20V.I.P%20ticets%20Opera


ziel - CD

Na verschillende uitverkochte optredens en een live cd/dvd 
werd het tijd om een studio-album uit te brengen. 
De cd had als opdracht om de ziel van ‘t stad te vangen.
De stroom, de straten. De trots, de koppigheid. 
De melancholie en de ambiance. De goeie wil en de kwaaie 
wil. In “Ziel” leggen De Grungblavers letterlijk hun ziel bloot.

Bij aankoop van een V.I.P arrangement kan de cd verkregen 
worden aan €12,00/stuk i.p.v. €20,99.

back to menu

Bestel hier de cd

actie

mailto:noa%40boxs.be?subject=Bestelling%20-%20Ziel%20-%20De%20Grungblavers%20


Pannen van ‘t dak - CD

Na een succesvolle eerste CD die de Ziel van ‘t stad vangt 
werd het tijd om de festivals te veroveren. 
Met nummers zoals ‘Could You Be Loved’, ‘I Feel Good’ 
en ‘Faith’ zijn De Grungblavers klaar om letterlijk de pannen 
van ‘t dak te spelen.

back to menu

Bestel hier de cd

https://degrungblavers.shop/CD-dak-eraf


Opera Antwerpen
Frankrijklei 3
2000 Antwerpen

Praktische informatie over bereikbaarheid en parking kan je 
vinden op de website van Opera Antwerpen.

bereikbaarheid
back to menu

https://operaballet.be/nl/praktisch/locaties-route/opera-antwerpen


XSB
Kerkstraat 17 - 2970 ‘s Gravenwezel

noa@boxs.be - 03 354 44 04
www.boxs.be

Btw: BE 0880.387.044
Bank: BE67 7330 4987 3487

booking & contact
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https://www.boxs.be
mailto:noa%40boxs.be%20?subject=
http://www.boxs.be
mailto:noa%40boxs.be?subject=


www.degrungblavers.be

https://www.instagram.com/degrungblavers/
https://www.facebook.com/DeGrungblavers/
https://www.youtube.com/channel/UCBtJKjTDyjXCrONyKyHSqGQ/featured?view_as=subscriber
http://www.degrungblavers.be

