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Hallo Vrienden van de Passer!

Vrijdag 20 september

schieten we ons jubileumjaar uit de startblokken! Om 18.15 uur
vertrekken we aan Carrefour met 29 P & P’s naar Puurs voor de Musical 40-45. Dat aantal ligt al een
paar maanden vast, weliswaar pas na veel vijven en zessen en bloed, zweet en tranen voor Etienne, eerst
om een gepaste datum te vinden, dan om het nodige aantal tickets te bemachtigen en ook nog om de
verschuldigde centjes vast te krijgen! Maar Passers zijn “bijters” nietwaar!!! En dus zijn we er klaar voor!
We verzamelden wat info…
Over de inhoud: Antwerpen, net na de eerste wereldoorlog. Staf en Louis Segers worden met een jaar
verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers worden hartsvrienden en niets lijkt hun band
te kunnen breken. Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen
na in elke huiskamer, in elk gezin. Ook in dat van Staf en Louis…
De spektakel-musical 40-45: Na jaren voorbereiding was het op zondag 7 oktober 2018 zover: de
wereldpremière van de spektakel-musical. Pers en publiek waren unaniem lovend over de voorstelling.
Naast spectaculaire scènes met heel wat “special effects” werd het publiek ook geraakt met muziek en
pakkende beelden die naar de keel grepen. Het ongeziene technisch concept met rijdende tribunes en het
geluid via individuele hoofdtelefoons zorgden ervoor dat alle toeschouwers op een unieke manier
meegezogen worden in het verhaal. Om dit grootse concept te kunnen huisvesten bouwde Studio 100 in
Puurs een Pop-up theater, helemaal op maat van deze voorstelling. Op alle vlakken is 40-45 dan ook een
uitzonderlijke productie geworden waarvan de uitvoeringen al verlengd werden tot begin december 2019!
Na de zomerbreak worden op woensdag 18 september a.s. de volgende reeks uitvoeringen ingezet.
Enkele reacties:
“Nooit eerder zagen we zoveel schoons van zo’n uitzonderlijk niveau in zo’n spectaculaire musical.
Sprakeloos!” (Gazet van Antwerpen)
“Studio 100 verlegt met 40-45 de grenzen van de musical!” (De Standaard)
“Adembenemend spektakel vol heftige emoties en verbluffende decors!” (Het Laatste Nieuws)
“Emotioneel en sensationeel!” (Radio 2)
Over de cast: Spelen op “onze” avond:
Louis: Jonas Van Geel; Staf: Jelle Cleymans; Emiel: Jan Schepens; Anna: Marleen Merckx; Mr Leon:
Hans De Munter; Sarah: Daphne Wellens en Marie: Line Ellegiers.
Over Frank Van Laecke:
Bouwde als auteur en regisseur een rijk en internationaal palmares op met tal van onderscheidingen in
binnen- en buitenland, waaronder een nominatie voor de Britse Laurence Olivier Award. Hij schreef en
regisseerde ook de musical 40-45.
Ook componisten Will Tura en Steve Willaert vielen in de prijzen: zij ontvingen een gouden award voor
de verkoop van meer dan 10.000 exemplaren van het castalbum 40-45.
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