
AMALUNA komt naar België!
Brussel is derde halte op de Europese première tour

05 FEBRUARI 2015, BRUSSEL, BELGIË

SAMENVATTING

Na het enorme succes van Kooza in Knokke-Heist in 2013, komt Cirque du Soleil terug naar
Brussel met een van zijn nieuwste reizende shows, AMALUNA. De show zal op 10 september
2015 in première gaan onder de iconische Grand Chapiteau, opgesteld op de Heizel in
Brussel (parking tegenover Paleis 12). AMALUNA is de 33ste productie van Cirque du Soleil
en werd geschreven en geregisseerd door regisseur Diane Paulus, winnaar van een Tony
Award voor Beste Regie. De show is een viering van de liefde en een eerbetoon aan het werk
en de stem van de vrouw.

De algemene ticketverkoop start op 6 februari. Tickets zijn te bestellen via de website
www.cirquedusoleil.com/amaluna.

In mei 2015 begint AMALUNA aan zijn Europese tournee met een eerste halte in Madrid.
Daarna zet de show zijn reis verder door Europa en slaat het in september zijn tenten op in de
Heizel in Brussel.

OVER AMALUNA

AMALUNA neemt haar publiek mee naar een mysterieus eiland, geregeerd door Godinnen en
geleid door de cycli van de maan. Hun koningin, Prospera, leidt de ceremonie voor het
volwassen worden van haar dochter door een plechtigheid die vrouwelijkheid, vernieuwing,
wedergeboorte en evenwicht eert. Deze markeert de overdracht van deze inzichten en
waarden van de ene generatie op de volgende.

In de nasleep van een storm die Prospera had veroorzaakt, landt er een groep van
jongemannen op het eiland. Dit zet een episch, emotioneel liefdesverhaal tussen Prospera’s
dochter en een moedige jonge bewonderaar in gang. Hun liefde zal echter op de proef worden
gesteld. Het koppel komt voor verschillende zware beproevingen te staan en ze zullen
ontmoedigende tegenslagen te verwerken krijgen voordat ze wederzijds vertrouwen en
harmonie vinden.

http://www.cirquedusoleil.com/amaluna


DE NAAM

AMALUNA is een samensmelting van de woorden ama, dat in veel talen naar ‘moeder’
verwijst, en luna, wat ‘maan’ betekent. De maan is een symbool van vrouwelijkheid dat zowel
de moeder-dochter relatie oproept, als het begrip van godin en beschermster van de aarde.
Amaluna is ook de naam van het mysterieuze eiland waar dit magische verhaal zich afspeelt.

EEN EERBETOON AAN HET WERK EN DE STEM VAN DE VROUW

Voor de eerste keer in de geschiedenis van Cirque du Soleilwordt er voor AMALUNA gewerkt
met een cast van 70% vrouwen en een volledige vrouwelijke band. “Amaluna is een eerbetoon
aan het werk en de stem van de vrouw”, legt Director of Creation Fernand Rainville uit. “De
show beschouwt het begrip ‘evenwicht’ vanuit een vrouwelijk perspectief”, voegt hij eraan toe.
Regisseur Diane Paulus, winnaar van de 2013 Tony Award (voor de musical ‘Pippin’) en
onlangs uitgeroepen tot een van de Honderd Meest Invloedrijke Mensen van 2014 door Time
Magazine, zegt: “Ik wou geen show maken rond feminisme, maar een show met vrouwen in
de hoofdrol. Iets met een verborgen verhaal waarin vrouwen de heldinnen speelden.” Paulus
baseerde zich voor het concept van de show op een reeks klassieke invloeden, zoals verhalen
uit de Griekse en Noorse mythologie, ‘De Toverfluit’ van Mozart en ‘The Tempest’ van
Shakespeare.

CIRQUE DU SOLEIL

Zo’n dertig jaar geleden was Cirque du Soleil nog maar een droom. De droom van een klein
gezelschap van reizende artiesten die alles deden om hun liefde voor het toneel, het circus en
de wereld te delen. Sindsdien groeide de familie aan en bevat ze ondertussen duizenden
dromers – schrijvers, artiesten, techniekers en medewerkers achter de schermen. De droom is
een symbool geworden voor de trots van Québec, een internationaal entertainmentgezelschap
dat 35 grootschalige shows tot leven heeft gebracht, waarvan er nog steeds twintig worden
opgevoerd. Het bedrijf, dat in juni 2014 haar dertigste verjaardag viert, bracht al bijna 150
miljoen kijkers in verrukking in meer dan 300 steden op zes continenten. Cirque du Soleil telt
bijna 4.000 werknemers, onder wie 1.300 uitvoerende artiesten uit bijna vijftig verschillende
landen.
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OVER FIRE-STARTER

Fire-Starter specializes in promoting high quality entertainment events and shows.
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