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Die Zauberflöte 
van W.A. Mozart 
 
uitgevoerd door het Budapester Operatheater 
  

Die Zauberflöte is niet alleen populairste opera van Wolfgang Amadeus 
Mozart, maar ook de meest uitgevoerde ter wereld. Het betoverende 
spektakel vertelt het verhaal van prins Tamino die verliefd is geworden op 
het portret van de mooie Pamina. Prins Tamino gaat haar, met hulp van de 
levenslustige vogelmens Papageno, zoeken en belandt daarbij in een 
machtsstrijd tussen de geheimzinnige Koning van de Nacht en de 
eerbiedwaardige Sarastro. 
 
Beleef Mozarts Zauberflöte in een sprookjesachtige uitvoering van het 
Budapester Operatheater. Dit gezelschap is in 1993 opgericht en kan 
inmiddels terugkijken op succesvolle jaren met meer dan tien eigen 
producties die zowel in Hongarije als tijdens tournees in Duitsland, Zuid-
Amerika, Japan en Australië met groot succes zijn ontvangen. 
 
Het Budapester Operatheater hecht grote waarde aan spelvreugde, 
gedetailleerde regie en kleurrijke decors en kostuums.  
Een groot orkest van 36 muzikanten en een koor van 28 zangers en 
zangeressen begeleiden de solisten. 
 
Muzikaal leider Imre Kollár staat bekend als een van de succesvolste en 
meest dynamische, jonge dirigenten in Hongarije. Bij internationale 
wedstrijden voor dirigenten won hij de eerste prijs als beste talent van 
Hongarije. Hij werkt regelmatig als gastdirigent aan bij gerenommeerde 
opera's in Italië, Griekenland, Engeland, Zwitserland, Oostenrijk, Amerika, 
Australië, Mexico en Japan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artistieke leiding 
Tibor Szolnoki, Andrea Zsadon 
 
Artistiek advies 
Prof. Dr. Robert Herzl 
 
Producent 
Jochen Gnauert/ Kulturgipfel 
 
Muzikale leiding 
Imre Kollár 
 
Solisten 
Veronika Geszthy - Pamina 
József Mukk - Tamino 
András Hábetler - Papageno 
Boglárka Pohly - Papagena 
Monika Fischl - Königin der Nacht 
Péter Cser - Sarastro 
Tibor Szolnoki - Monostatos 
 
Medewerkers 
koor en orkest van het  
Budapester Operatheater:  
 koor 28 personen 
orkest 36 personen 
 
Honorarium 
Op aanvraag 
 
Ook geschikt als open-air event! 
 
 

 
                                                                                          

 

Beatrixstraat 14 
7573 AA  Oldenzaal 

Tel. 06 – 10 77 95 40 
E-mail: post@theeventfactory.nl 

www.theeventfactory.nl 

       Onze belangen in Nederland behartigt 
 


