ARRANGEMENTEN

ARRANGEMENTEN
Een ontspannen avond uit met uw relaties? We hebben geweldige
voorstellingen geselecteerd waarbij het mogelijk is uw avond compleet
te maken met een arrangement. Ontvang uw gasten met een diner voor
de voorstelling, zorg voor een ontspannen pauze met een hapje en een
drankje of borrel na afloop gezellig na in de foyer. Al onze arrangementen
zijn exclusief theaterkaarten maar inclusief gastvrouwbegeleiding, naamsvermelding in het theater, vrije garderobe en gereserveerde ruimte.
EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

BORRELARRANGEMENT
•
•

€ 17,50 euro p.p.
(vanaf 20 personen)
Een uur uitkoop van
receptiedranken

ONTVANGST- EN PAUZE-ARRANGEMENT
•
•

€ 27,50 euro p.p.
(vanaf 20 personen)
Ontvangst met koffie,
thee en huisgemaakte
zoetigheden

•
•
•

Pauzeverzorging met
lekkers op tafel, luxe hapje
en drankje
Gastvrouwbegeleiding
Gereserveerde ruimte

•
•

Naamsvermelding in het
theater
Vrije garderobe

•
•
•

Lekkers op tafel en De
Rotterdamsche Bitterbal
Gastvrouwbegeleiding
Gereserveerde ruimte

•
•

Naamsvermelding in het
theater
Vrije garderobe

DINERARRANGEMENT
•
•

Vanaf € 80,00 euro p.p.
(vanaf 40 personen)
Diner op een unieke locatie
in het Luxor Theater

•
•

Pauzeverzorging met
lekkers op tafel,
luxe hapje en drankje
Gastvrouwbegeleiding

•
•

Naamsvermelding in het
theater
Vrije garderobe

MUSICALS AAN DE MAAS
Met 14 musicals en meer dan 120 voorstellingen heeft Luxor komend
seizoen het grootse musicalaanbod van Nederland. Van groots
opgezette en exclusieve shows tot kleine en intieme voorstellingen.
Voor musicals moet u dit theaterseizoen in Luxor zijn!
We hebben zes bijzondere voorstellingen voor u geselecteerd.

THE ADDAMS FAMILY
WO 28 T/M VR 30 NOV 2018 | DI 26 FEB T/M VR 1 MRT 2019

In deze griezelig hilarische musical zullen onder meer Pia Douwes, Johnny Kraaijkamp jr. en
Tony Neef van hun duisterste kant te zien zijn. Wanneer dochter Wednesday verliefd wordt
op een jongen uit een ‘doodnormaal gezin’ en de excentrieke Addams zijn familie voor een
kennismakingsdiner uitnodigen, zorgt dat voor zowel duistere, verrassende als dolkomische
situaties en komt uiteindelijk de waarheid boven tafel.

SOOF

ALL STARS

DI 4 T/M VR 7 DEC 2018 | DI 18 T/M VR 21 DEC 2018 | DI 12 T/M VR 15 FEB 2019

VR 12 OKT 2018 | DI 16 T/M VR 19 OKT 2018
DI 6 T/M VR 9 NOV 2018 | WO 2 T/M 4 VR 4 JAN 2019 | DI 26 T/M VR 29 MRT 2019

In 2013 veroverde de feelgoodfilm Soof de harten van de bioscoopbezoekers. Komend najaar
parkeert Soof haar keuken in de theaters en zorgt ze met dezelfde herkenbare ingrediënten én
een topcast voor een verrukkelijke ervaring. In Soof de musical neem je als het ware plaats in
haar keuken, waar wordt gedronken, gepraat, gehuild en wordt gekookt. Schuif aan en vier de
herkenbare onvolmaaktheid van het leven. Met Maike Boerdam als Soof!

lumns of Sylvia Witteman

Na het overweldigende succes van de De Marathon brengt theaterproducent KemnaSenf samen
met Luxor opnieuw een oer-Hollandse film naar het theater: All Stars. Creatief trio Thomas Acda,
Frank Lammers en Daan Wijnands tekenen voor muziek, regie en choreografie. All Stars is een
verhaal over vriendschap, volwassen worden en vasthouden aan onbezorgde voetbaluurtjes op
zondagmorgen. Met o.a. Jim Bakkum (Hero) en Kees Boot (coach).

THE COLOR PURPLE

EVITA

WO 31 OKT T/M VR 2 NOV 2018

DI 12 T/M VR 15 MRT 2019

Het boek The Color Purple van Pulitzer
Prize-winnaar Alice Walker werd verfilmd
door regisseur Steven Spielberg, met
Whoopi Goldberg en Oprah Winfrey in
de hoofdrollen. In 2005 ging de
musicalversie op Broadway in première en
is nu in Nederland te zien. The Color Purple
vertelt het tijdloze levensverhaal van drie
zwarte vrouwen in het zuiden van Amerika
aan het begin van de twintigste eeuw, die
zich een weg uit de slavernij knokken.

Brigitte Heitzer en René van Kooten
spelen, begeleid door een liveorkest,
de hoofdrollen in een nieuwe, groots
opgezette versie van de wereldberoemde
musical Evita. Het meesterwerk van Tim
Rice en Andrew Lloyd Webber gaat over
de ambitieuze Eva Duarte, die het van
tweederangsactrice tot machtigste vrouw
van Argentinië schopte.

EN MEER...
Bezoekt u met uw relaties liever iets anders dan een musical?
Onderstaande topvoorstellingen zijn meer dan geschikt!

TING!

EDWIN EVERS

WO 3 T/M VR 5 OKT 2018

DO 21 EN VR 22 MRT 2019

Het bejubelde TING! trok in 2016 wekenlang
volle zalen! Choreograaf Ed Wubbe creëert
samen met de dansers van Scapino, de NITS
en circusartiesten een magische en rauwe
sprookjeswereld met adembenemende
circusacts, clowns, paaldansers, acrobaten
en dynamische dans.

Edwin Evers mag dan stoppen als dj, hij
gaat onverdroten voort met zijn swingende
theaterconcerten. Met zijn band speelt hij
de compleet nieuwe show Mooi zo!

BERT VISSCHER

DE VERLEIDERS

DI 14 T/M VR 17 MEI 2019

WO 22 T/M VR 24 MEI 2019

Hij wordt vanzelf moe dreigt er opnieuw
chaos als zigeunerfamilie Tokko Pepetto
haar woonwagens wil neerzetten waar
een strijkijzerhandel windmolens wil
bouwen. Nu dreigt er opnieuw chaos
als zigeunerfamilie Tokko Pepetto haar
woonwagens wil neerzetten op de plek waar
een strijkijzerhandel windmolens wil bouwen.

De Verleiders richten hun vlijmscherpe pijlen
in #nietsteverbergen op de handelaren in big
data. Ze tonen aan dat iedereen geheimen
heeft die niet onthuld mogen worden, of
waarvan je niet eens weet dat je ze hebt.

CATS
DI 15 T/M VR 18 JAN 2019 | DI 22 T/M VR 25 JAN 2019

Meer dan 81 miljoen mensen in meer dan dertig landen bezochten inmiddels deze musicalklassieker van Andrew Lloyd Webber. Voor de allereerste keer in de geschiedenis zal de
Londense West Endshow zélf in Nederland te bewonderen zijn! Uiteraard met Nederlandse
boventiteling, zodat u niets van het verhaal hoeft te missen.

INTERESSE?
Bent u geïnteresseerd in een van onze arrangementen?
Of wilt u meer informatie? U kunt contact met ons opnemen via
010 – 4960162 | zakelijk@luxortheater.nl | luxortheater.nl

BLIJF OP DE HOOGTE
VAN WAT ER SPEELT
Volg Luxor Theater op social media:   

OUDE LUXOR
THEATER

(centrum)
Kruiskade 10,
3012 EH Rotterdam

NIEUWE LUXOR
THEATER

(kop van zuid)
Posthumalaan 1,
3072 AG Rotterdam

