
Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton
Voor de allereerste keer in België!

29 APRIL 2015, BRUSSEL, BELGIË

SAMENVATTING

Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de unieke samenwerking tussen de componist
Danny Elfman en de wereldbekende regisseur Tim Burton, creëerden ze samen de ultieme
filmbelevenis. Méér dan 125 muzikanten, koristen en solisten brengen u in vervoering tijdens
een spektakel dat door critici reeds werd omschreven als: “een inspiratie voor en voorbeeld
van wat een complete ervaring van een filmconcert moet zijn”.

Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de unieke samenwerking tussen de componist
Danny Elfman en de wereldbekende regisseur Tim Burton, creëerden ze samen de ultieme
filmbelevenis. Méér dan 125 muzikanten, koristen en solisten brengen u in vervoering tijdens
een spektakel dat door critici reeds werd omschreven als: “een inspiratie voor en voorbeeld
van wat een complete ervaring van een filmconcert moet zijn”.

DANNY ELFMAN’S MUSIC FROM THE FILMS OF TIM BURTON verkent het creatief proces
dat de basis vormt voor de relatie tussen een verhaal en de indrukwekkende
cinematografische muziek. Samen hebben Danny Elfman – één van de belangrijkste
filmcomponisten van vandaag – en de visionaire cineast Tim Burton een uitzonderlijk visuele
en muzikale ervaring gecreëerd die hun innige samenwerking van de laatste 3 decennia
verhaalt.

Dit spektakel brengt niet alleen de bekendste filmmuziek uit o.a. Batman, Edward
Scissorhands, The Nightmare Before Christmas, Alice in wonderland en Beetlejuice live op
podium…maar dompelt het publiek onder in een visuele maalstroom, verrijkt met artwork,
attributen en originele storyboards – en dit alles in scène gezet door twee visionair genieën.

PRAKTISCHE INFO

DANNY ELFMAN’S MUSIC FROM THE FILMS OF TIM BURTON

(met European Philharmonia o.l.v. John Mauceri met soliste Sandy Cameron)

Paleis 12, Brussel

Zaterdag 28 november 2015 – 20 uur



Tickets vanaf € 50 via www.ticketmaster.be of 070 660 601
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