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The Night of Classic and Pop 
 
Crossover Show in de stijl van Night of the Proms 
 

 

 

De legendarische „Last Night of the Proms“ in de Londense Royal Albert Hall is het  
grootste en bekendste Crossover-Concert van Europa en maakt jaarlijks duizenden  
bezoekers enthousiast met een gigantische mengeling van hoogtepunten uit de pop-  
en klassieke muziek. 
 
„The Night of Classic & Pop“ liet zich inspireren door de enorme atmosfeer  
van dit wereldberoemde evenement en brengt dit populaire muzikale concept  
over door een nieuwe productie met een groot orkest, een liveband en vijf eersteklas  
zangers en zangeressen uit de pop- en klassieke muziek. 
 
Laat u meeslepen door een programma met de beroemdste stukken uit opera’s,  
zoals  Bizets „Carmen“ of Verdis „La Traviata“ en de beroemdste melodien uit  
de pop- en musicalmuziek, zoals stukken uit de  „West Side Story“ of nummers van  
Queen. 
Dit crossover-project op een podium met lichtshow en pyrotechnische effecten zal  
voor iedereen een onvergetelijke belevenis zijn. 
 
Programma met delen uit:  
 
Opera 
Georges Bizets „Carmen“, Giuseppe Verdis „Nabucco“, „La Traviata“ of Puccinis „Turandot“,  
en vele andere stukken. 
 
Musicalhighlights 
Stukken uit onder andere Phantom van de Opera, Evita, West Side Story. 
 
Filmmuziek  
Hans Zimmers “Fluch der Karibik”, “Gladiator” of John Barrys “Der mit dem Wolf tanzt” of  
Howard Shores “Herr der Ringe” 
 
Pop  
Stukken zoals onder andere „Barcelona” – Mercury/Caballé, “Who want to live for ever”  
van Queen en natuurlijk John Miles “Music was my first Love”. 
(Wijzigingen onder voorbehoud) 

        
 
             Onze belangen in Nederland behartigt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Artiesten 
Royal Pop Orchestra 
& Liveband  
Koor 
5 Zanger(s)(essen) 
 
Totaal  ca. 100 medewerkers 
 
Podiumvoorschriften 
Podium minstens. 12 x 10 m 
12 verhogingen (Riser) 
Witte achtergrond (Opera) 
PA (Line Array) 
Licht volgens afspraak 
2 – 4 helpers voor op- en  
afbouw 
 
Catering 
Ca. 120 liter koolzuurvrij water, belegde 
broodjes, fruit en soep voor alle 
medewerkers 
 
Overige kosten 
Buma / Stemra 
 
Termijn 
Vanaf juli 2009 op aanvraag 
 
Honorarium 
Op aanvraag 

 

Ook geschikt als Open Air! 
 
 

 
The Event Factory 

Beatrixstraat 14 
7573 AA Oldenzaal 
Tel. 06-10779540 

E-mail: post@theeventfactory.nl 
www.theeventfactory.nl 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nieuwe productie 2009 


