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HAUSER

Na over de hele wereld te hebben gespeeld in uitverkochte arena’s als de 
helft van het befaamde duo 2CELLOS, keert Stjepan Hauser, vanaf nu 
bekend als HAUSER, terug naar zijn klassieke roots. Hij brengt 
samen met een volledig orkest in de lente van 2020 een reeks shows in de
 grote Europese steden.
 
HAUSER
 speelde voor het eerst zijn klassieke show in Zagreb in 2017, samen met
 de Zagreb Philharmonic. De opmerkelijke show werd een waar Youtube 
fenomeen met werken zoals het Adagio van Albinoni. De show werd 
ondertussen al meer dan 40 miljoen keer bekeken.
 
In een reeks indrukwekkende zalen in de belangrijkste Europese steden, zal 
HAUSER op het podium staan en klassieke stukken brengen op zijn eigen, 
kenmerkende passionele en dynamische stijl. Ondersteund door een nieuw 
klassiek album, dat in 2020 verschijnt, zal deze show zijn levenslange 
liefde voor muziek tot uiting brengen, uiteraard voorzien van zijn 
karakteristieke flair.
 
“Mijn hele leven en carrière lang al hebben bepaalde klassieke werken een
bijzondere plek in mijn hart. Het gaat om dramatische en romantische composities,
maar ook werken met een ontroerende melodie. Nu krijg ik de kans om een aantal
van deze stukken te spelen met een volledig orkest en zo mijn passie voor deze
muziek te delen op een manier die ik al altijd in gedachten had.



FORMULES

Een parkeerticket per 2 tickets gelegen in de
onmiddellijke omgeving van de ingang van de P12
Lounge Club- 
 
Privétoegang tot de P12 Lounge Club twee uur voor de
start van de show
Gratis vestiaire
1 glas Champagne bij aankomst in de P12 Lounge Club
 
Voor de show kunt u genieten van een exclusief “walking
Dinner” bereid door onze topchef. 
Wijnen en frisdranken inbegrepen- 
Begeleiding door onze hostesses naar de gereserveerde
plaatsen enkele minuten voor het begin van de show. 
Op uw concerttickets die u enkele weken voor de show
ontvangt, vindt u alle informatie over uw plaats. 
 
Raadpleeg de plattegrond (VIP Avenue) om te kijken
waar uw vipplaatsen zich bevinden

185 € excl BTW

https://www.youtube.com/watch?v=Dp4UrPsHO3g


CONT AC T

Gillles 0485 007 447 Frédéric 0478 42 06 47 

www.viparrangementen.com


