
 

 

   

 
Leuven, 14 november 2018 
 
Beste cultuurliefhebber, 
 
Met het einde van het jaar in aantocht, vind je in deze circulaire de aankondiging en mogelijkheid tot 
inschrijven voor twee theatervoorstellingen in Antwerpen: eentje voor volwassenen (nog in 2019), en 
eentje voor kinderen (al in 2020). 

 
Zondag 15 december 2019: Theatervoorstelling “Amadeus” in Antwerpen 
 
Voor de eerste theatervoorstelling van ons werkjaar trekken we naar Antwerpen. Daar programmeert 
het gezellige Noordteater op zondagnamiddag 15 december het beroemde verhaal van “Amadeus”. 

 
De man… 
De gave… 
De strijd… 
De muziek… 
De moord… 
 
Heeft hofcomponist Salieri ooit het genie Mozart 
vermoord? Het gebeurde alleszins in het brein van 
topauteur Peter Shaffer en groeide uit tot één van 
de allergrootste mythes in de klassieke muziek.  
De adembenemende Oscar-winnende verfilming 
door Milos Forman staat bij iedereen op het 
netvlies gebrand. Tijd dus om de originele 
theaterversie nog eens op de planken te brengen. 
Prachtige kostuums, getalkte pruiken, hemelse 
muziek en een schitterend verhaal maken zowel 
Mozart als het stuk “Amadeus’ onsterfelijk! 

 
Het Noordteater ligt in hartje Antwerpen (Sint-Nicolaasplaats 6, 2000 Antwerpen), een klein 
binnenpleintje vlakbij de hoek van de Lange-Nieuwstraat en de Sint-Katelijnevest, op ongeveer een 
kwartiertje stappen van het Centraal Station. In de bevestigingsbrief mag je meer details verwachten 
over de bereikbaarheid incl. de uurregeling van de trein vanuit Leuven. 
 
We trekken op eigen kracht naar Antwerpen en ontmoeten elkaar om 14u45 aan de ingang van het 
theater. Daar worden de tickets (genummerde plaatsen) overhandigd. De voorstelling start om 15 uur. 
Na afloop gaan we samen iets drinken in de cafetaria ter plaatse. 
 
De inschrijvingsprijs bedraagt 15 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf. 
Inschrijven kan tot 30 november via het strookje op blz. 3. 
 
De kaarten voor deze activiteit werden vooraf aangekocht, het aantal deelnemers is dus beperkt. 
Je inschrijving is definitief na betaling.  



 

 

Zaterdag 4 januari 2020: Kindervoorstelling “Pol Pladijs en Koning Rolmops” in Antwerpen 
 

Naar jaarlijkse traditie organiseren we tijdens de kerstvakantie onze activiteit voor kinderen en 
kleinkinderen. Vorig jaar vond deze plaats in Mechelen, en de jaren daarvoor in Leuven en Heist-op-
den-Berg. Dit jaar trekken we naar het Fakkeltheater in Antwerpen voor de voorstelling “Pol Pladijs en 
Koning Rolmops”, met als doelpubliek kinderen vanaf 6 jaar. Wij kochten kaarten voor de voorstelling 
van zaterdag 4 januari om 15 uur. 
 

 
 

Koning Arthur, een brave man, ligt al jaren in ruzie met de boosaardige Koning Rolmops. 
Wanneer Koning Rolmops, Koning Arthur op een gemene manier al zijn eigendommen 
ontvreemdt, zal Pol Pladijs zijn heldhaftigheid boven halen om alle problemen op te lossen. 
Lachen en spanning weer verzekerd in dit nieuwe avontuur. 

 
Ook het Fakkeltheater ligt in hartje Antwerpen (Hoogstraat 12, 2000 Antwerpen), vlakbij de 
Groenplaats, en vlot bereikbaar met trein en tram. In de bevestigingsbrief mag je meer details 
verwachten over de bereikbaarheid incl. de uurregeling van de trein vanuit Leuven. 
 
We trekken op eigen kracht naar Antwerpen en ontmoeten elkaar om 14u45 aan de ingang van het 
theater. Daar worden de tickets (genummerde plaatsen) overhandigd. De voorstelling start om 15 uur. 
Na afloop gaan we samen iets drinken in de cafetaria ter plaatse. 
 
De inschrijvingsprijs bedraagt 13 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf. 
Inschrijven kan tot 15 december via het strookje hieronder. 
 
Ook voor deze activiteit werden de kaarten vooraf aangekocht, en is het aantal deelnemers beperkt. 
Je inschrijving is definitief na betaling.  
 
 



 

 

 

 
Tot 30 november sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be  
 
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be  
 
Ondergetekende ............................................................................................. (naam + voornaam) 
 
E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………........................................................... 
 
wenst in te schrijven voor de voorstelling “Amadeus” in Antwerpen op 15 december 
 

voor  ........……...…. personen x 15 EUR =  .....…..................................... EUR 
 
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 
 
Datum en handtekening:  …………………………………………………………… 
 
 

 
Tot 15 december sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be  
 
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be  
 
Ondergetekende ............................................................................................. (naam + voornaam) 
 
E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………........................................................... 
 
wenst in te schrijven voor de kindervoorstelling “Pol Pladijs en Koning Rolmops” in Antwerpen op 4 januari 
 

voor ........…….......... volwassenen    +    ............……... kinderen         
 
totaal ........……...…. personen x 13 EUR =  .....…..................................... EUR 

 
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 
 
Datum en handtekening:  …………………………………………………………… 
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