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STAR WARS IN CONCERT

Beleef de saga zoals nooit tevoren!

Ontdek de legendarische Star Wars saga, vertoond op een enorm scherm, met de epische

soundtrack van John Williams live gebracht door het Nationaal Orkest van België onder leiding

van Dirk Brossé…

Dit wordt een duizelingwekkende ervaring!

Dit is waar het meer dan 40 jaar geleden allemaal begon. Hier leerden we Luke Skywalker,

Prinses Leia, Han Solo, Master Yoda en ook Darth Vader kennen. Beleef het fenomeen op een

manier die nooit eerder mogelijk was.

Meer dan 80 muzikanten brengen de weergaloze muziek van John Williams tot leven en dat

maakt het geheel nog indrukwekkender. Deze reeks concerten mag geen enkele Star Wars fan

missen!

“Star Wars Live in Concert is pure Magic”

Het Nationaal Orkest van België, onder leiding van Dirk Brossé

⏲



Het Nationaal Orkest van België brengt voor het eerst de volledige films A New Hope en The

Empire Strikes Back met de soundtrack van Oscarwinnaar John Williams live vertolkt onder

leiding van Dirk Brossé.

 

Sinds de release van de eerste Star Wars film, meer dan 40 jaar geleden, heeft de Star Wars

saga een gigantische impact gehad op de populaire cultuur door de combinatie van de

mythische verhalen, de boeiende personages, de grensverleggende special effects en de

iconische muziek van John Williams.

 

De fans van de reeks kunnen nu de schaal en de grandeur van hun geliefde Star Wars films

meemaken tijdens een live symfonische concertavond.

 

8 juni 2019 – A New Hope

26 oktober 2019 – The Empire Strikes Back

Paleis 12 – Brussel

 

Tickets zijn vanaf nu beschikbaar via cineconcert.be, ticketmaster.be en bij Fnac.



Over John Williams
De legendarische componist John Williams is bekend van de soundtracks voor alle acht films

van de Star Wars saga, beginnende bij Star Wars (Episode IV: A New Hope) uit 1977, waarvoor

hij een Academy Award voor beste originele soundtrack won. Zijn soundtracks voor Episode V:

The Empire Strikes Back, Episode VI: Return of the Jedi, en Star Wars: The Force Awakens

werden allemaal genomineerd voor Oscars voor beste soundtrack.. Return of Jedi verscheen op

15 december 2017 in de zalen.

 



Williams won in total vijf Academy Awards, vier Golden Globe Awards, zeven British Academy

Film Awards, en 22 Grammy Awards. Met zijn 50 Academy Award nominaties, is hij de meest

genomineerde nog levende artiest van de Academy en de tweede meest genomineerde uit de

geschiedenis, na Walt Disney. In 2005 selecteerde het American Film Institute de soundtrack

van Star Wars uit 1977 als de beste Amerikaanse soundtrack aller tijden. Williams werd

opgenomen in de Hollywood Bowl's Hall of Fame in 2000 en hij ontving de Kennedy Center

Honors in 2004, de National Medal of Arts in 2009 en de AFI Life Achievement Award in

2016. Williams componeerde de soundtrack voor acht van 20 films met de meeste omzet ooit in

de Amerika (rekening houdend met de inflatie).

A New Hope (8 June 2019)
Star Wars: A New Hope speelt zich af 30 jaar na Star Wars: The Phantom Menace. De Jedi-

ridders zijn uitgeroeid en het keizerrijk houdt de galaxy in een ijzeren greep. Een kleine groep

rebellen durft het aan terug te vechten door het stelen van de geheime plannen voor het ultieme

wapen van het Rijk: de ster des doods. De trouwste dienaar van de Keizer, Darth Vader, krijgt de

opdracht de plannen en de locatie van de geheime rebellenbasis te vinden. Prinses Leia (Carrie

Fisher), een gevangen genomen rebellenleider, lukt het een noodsignaal te sturen dat wordt

opgevangen door een boerenknecht, Luke Skywalker (Mark Hamill). Luke grijpt de kans om de

prinses te redden en de rebellen te helpen het Rijk te overwinnen, samen met onvergetelijke

medestrijders als de wijze Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness), de overmoedige Han Solo

(Harrison Ford), de trouwe Chewbacca en de robots R2-D2 en C-3PO.

The Empire Strikes Back (26 October 2019)
Drie jaar zijn verstreken sinds de vorige film. Luke Skywalker en Han Solo zijn nu officieel lid

van de rebellen, die zich ophouden op de ijsplaneet Hoth. Han wordt echter massaal gezocht

door premiejagers vanwege zijn schuld aan Jabba de Hutt. Bovendien zint het Galactische

Keizerrijk op wraak na de vernietiging van de Death Star, en is een grote zoektocht naar de

rebellen gestart. Luke reist naar de mysterieuze planeet Dagobah, waar de wijze Jedi Master

Yoda de jonge held de wegen van de Force leert kennen. Er wacht hem een revelatie en een duel

op leven en dood met Darth Vader. 

Het Nationaal Orkest van België



OVER MB PRESENTS

MB Presents is a Belgian Company that specializes in the promotion of Live Entertainment.

Het Belgian National Orchestra werd onmiddellijk na het Paleis voor Schone Kunsten opgericht,

met de Henry Le Bœufzaal als natuurlijk uitstalraam. Het heeft de prometheïsche energie geërfd

die Victor Horta bedacht had voor deze ondergrondse stad, die de verbinding vormt tussen de

Brusselse bovenstad en de benedenstad. Al vanaf het begin was het orkest de spil van de

Koningin Elisabethwedstrijd, die op een grote internationale belangstelling kan rekenen en die

elk jaar de weg bereidt voor jonge buitenlandse solisten die het tegen elkaar opnemen op het

belangrijkste klassieke podium van België.

 

Omwille van dat rijke verleden investeert het Belgian National Orchestra weer fors in zijn

favoriete cultuurtempel en haalt het de banden met zijn historische partners nauwer aan om

jonge en beloftevolle talenten een mooie toekomst te bieden en hen op lange termijn aan zich te

binden. Het symfonisch orkest van de hoofdstad van Europa nodigt ook geregeld de grootste

solisten uit en werpt zich op als de geprivilegieerde partner van het Paleis voor Schone Kunsten

(BOZAR).

Dirk Brossé
Dirk Brossé, geboren te Gent, België, in 1960, is een veelzijdig componist en een gerespecteerd

dirigent op de internationale muziekscène. Hij begon zijn muzikale studies aan

de Muziekconservatoria te Gent en Brussel, en specialiseerde zich daarna in de orkestdirectie in

Maastricht, Wenen en Keulen. Hij behaalde het diploma orkestdirectie aan de Musikhochschule

te Keulen. Naast vele gastprofessoraten, is hij thans docent compositie en orkestdirectie aan de

Hogeschool Gent.

The Star Wars:  Film Concert Series is produced under license by Disney Concerts in

association with 20th Century Fox and Warner/Chappell Music.

 

STAR WARS and related properties are trademarks and/or copyrights, in the United States and

other countries, of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. © & TM Lucasfilm Ltd.
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