Reisinformatie
Meer informatie
0488-468686
Prijs vanaf
€ 107,00

Soldaat van Oranje - De Musical
Musicaltocht
Soldaat van Oranje - De Musical is gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van e?e?n van onze grootste verzetsstrijders: Erik Hazelhoff
Roelfzema.
Als de Duitsers in 1940 Nederland binnenvallen, heeft de Leidse
student Erik Hazelhoff Roelfzema met zijn vrienden een onbezorgd
studentenleven. De dan ongeveer 23-jarige jongens realiseren zich
als donderslag bij heldere hemel dat niets meer hetzelfde is.
Vriendschap en liefde zijn niet langer vanzelfsprekend. De oorlog zet
alles op zijn kop, alle verhoudingen staan op scherp. Iedereen moet
zijn eigen keuzes maken...: Ga je vechten voor Vrijheid, Volk,
Vaderland? Steek je je kop in het zand en studeer je door? Of kies je
doelbewust voor de vijand? Aan het begin van de oorlog ontsnapt
Erik naar Engeland van waaruit hij zendapparatuur naar Nederland
smokkelt en als piloot betrokken is bij bombardementen op Duitsland.
Hij wordt adjudant van Koningin Wilhelmina en ontvangt voor zijn
verzetswerk al tijdens de oorlog de Militaire Willemsorde, de hoogste
Koninklijke onderscheiding.
Soldaat van Oranje - De Musical ging op 30 oktober 2010 in première
in een voor deze voorstelling gecreëerd theater. Het publiek beleeft
de voorstelling, met inmiddels meer dan 3 miljoen bezoekers, in een
360 graden draaiende theaterzaal en wordt zo het waarachtige
verhaal ingetrokken. Sinds 31 december 2013 is Soldaat van Oranje De Musical de langstlopende voorstelling uit de Nederlandse
theatergeschiedenis en op 27 november 2015 heeft de productie ook
het laatste te verbreken theaterrecord op haar naam gezet, de
meeste bezoekers ooit!

PROGRAMMA
Aankomst omstreeks 12.30 uur bij de TheaterHangaar Katwijk. In het
theaterrestaurant heeft u de gelegenheid om wat te eten en drinken.
De voorstelling is van 14.00 tot 17.25 uur. Ongeveer drie kwartier na
afloop rijden we met de touringcar weer huiswaarts.
INCLUSIEF
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Zitplaats rang 1
Vervoer per luxe touringcar.
EXCLUSIEF
Reserveringskosten á € 5,00 per boeking
MEER INFORMATIE
Betaling na ontvangst factuur.
Wij behouden ons het recht voor om, bij onvoldoende
deelname, de dagtocht te annuleren.
Annuleringsvoorwaarden factuur:
Wanneer u de reis om welke reden dan ook annuleert, zijn wij
genoodzaakt het volgende aan u in rekening te brengen:
100% van de reissom vanaf 2 maanden voor vertrek t/m de
dag van vertrek
VERTREKDATA
27-09-2020 - € 107,00
24-10-2020 - € 107,00
OPSTAPSCHEMA
Arnhem
Doetinchem
Ede

Decathlon Rijnhal, Olympus 1
10.00
NS station, busplein
09.00
Bushalte Stadspoort, richting Bioscoop 10.40
PathÃ©
Bushalte Station Elst, Oude
09.45
Aamsestraat
Bushalte NS station Goffert,
09.25
Neerbosscheweg zijde NXP
Voorpoort, bushalte Arsenaal
10.55
Busstation, Stadsbrink
10.25
N.S. Station, Stationslaan
09.10
La Place/Burgerking, Doesburgseweg 09.30
43, parkeren achter op de
parkeerplaats

Elst (Gld.)
Nijmegen
Veenendaal
Wageningen
Wijchen
Zevenaar
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