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Feest!
Vier mee met

Lester, Lissa, Jokke en Alexandra

10 JAAR
Ode an die Freunde

winnaar van het

Gouden Label
Muziektheater

“Hun talentenkast zit vol lades.
Met de bricolagetechniek, het vermengen van verschillende 

genres, opera, operette, musical, pop en jazzy standards, 
met humor als rode draad, houden ze andermaal met een 

dadaïstische collage het publiek in de ban.”

Uit het juryverslag Gouden Label Muziektheater

Welkom in het Fakkeltheater
voor een weergaloze melodieuze

freundliche feestbelevenis

Ode an die Freunde
Jokke Lissa Lester Alexandra

Freunde van Wolfgang Amadeus tot David Bowie

Combinatie van ambacht en frisse virtuositeit.
Aanstekelijke vitaliteit, explosieve spontaniteit.

Viviane Redant, Klassiek Centraal

Amusement zoals je dat zelden nog mag meemaken.
Connie Neefs

Wat hebben we genoten van zo veel talent, zo veel plezier,
zo veel vriendschap, zo veel humor!

Kris Smet & Walter Zinzen

En wij kregen reacties als het beste wat we hier ooit gezien hebben.
Kom gauw terug naar Ekeren!

Ariane Schpilka, Ekerse Theaterzaal

Aanstekelijke vitaliteit, explosieve spontaniteit

Poëzie van intimistisch naar exuberant

Een voorstelling waar je blij van wordt

Cocktail van joie de vivre en subtiele absurde humor

Combinatie van ambacht en frisse virtuositeit

Het podium als een speeltuin

Humor als rode draad in een dadaïstische collage van 
opera, operette, musical, pop en jazz standards
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Simply the best
Het beste en het vrolijkste van tien jaar

Ode an die Freunde
De Freunde blikken met een vleugje weemoed 

en heel veel humor terug op het beste 
en het vrolijkste uit tien jaar Ode an die Freunde

Maar vooral op tien jaar unieke vriendschap tussen 

Alexandra, Lester, Jokke en Lissa

Geniet van een sublieme selectie uit 
Lisztige Harmonists, a fine line en Funny Freunde

 Drie shows voor de prijs van één

Cocktail van joie de vivre en subtiele abstracte humor
Het podium als een speeltuin

Een voorstelling waar je blij van wordt

ZWARTE ZAAL FAKKELTHEATER
Vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2022 om 20u00

Zondag 2 oktober 2022 om 15u00

Gouden Label 
Muziektheater

Feest!


