













Ballet en opera in de Bios 
Wegens succes herhaald: live uitzendin-
gen van opera en ballet uit Londen in 29 
bioscopen in Nederland. Op 12 december 
presenteert het Royal Opera House het 
wereldberoemde kerstballet De Noten-
kraker, een verrukkelijk en toegankelijk 
schouwspel. En op 18 december kunt u 
(mee)genieten van de opera Parsifal van 
Wagner, een splinternieuwe en moderne 
productie. Alsof u er zelf bij bent! En 
 Zin-lezers kunnen met korting naar deze 
bijzondere Live Cinema voorstellingen! 
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Zin-lezers krijgen € 5 korting 

p.p. op een voorstelling van 

ROH Live Cinema. De prijzen 

variëren per bioscoop (van  

€ 17,50 tot € 22,50), met  

korting betaalt u dus maar  

€ 12,50 tot € 17,50. Dit is 

inclusief een gratis drankje 

met wat lekkers erbij. 

proGraMMa

12 december: ballet De 

Notenkraker (Tsjaikovski), 

aanvang 20.15 uur.   

Duur: 2 uur en 10 minuten 

met één pauze

18 december: opera Parsifal 
(Richard Wagner), aanvang 

17.45 uur. Duur: 5 uur en 30 

minuten met twee pauzes 

Waar

Kijk op www.rohcinema.nl 

voor deelnemende biosco-

pen: 29 bioscopen door heel 

Nederland 

reserVeren

De kaarten kunnen online 

besteld worden via www.

rohcinema.nl. Knip vervol-

gens de bon op deze pagina 

uit, vul hem in en neem ’m 

mee naar de bioscoop. Op 

vertoon van de bon kunt u 

uw gereserveerde kaarten 

(max. 4 per bon) aan de 

kassa afrekenen, met de  

€ 5 korting per persoon. 

Voor meer voorstellingen 

van het Royal Opera House 

die live te zien zijn in een 

Nederlandse bioscoop, kijk 

op www.rohcinema.nl

hans Van 
Manen!
Als u reserveert voor De 
Notenkraker op 12 decem-
ber in Amersfoort, krijgt u 
er een bijzondere inleiding 
op de voorstelling bij. 
Live on stage zal Jac. 
Goderie choreograaf Hans 
van Manen interviewen. U 
betaalt hier niets extra’s 
voor! U wordt om 19.45 
uur in het JT Theater 
Amersfoort verwacht 
(Snouckhaertlaan 38).
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Speciaal voor Zin-lezers 

€ 5 kortinG
Tegen inlevering van deze bon krijgt u bij de kassa € 5 korting 
op De Notenkraker (12 december, aanvang 20.15 uur) en Parsifal  
(18 december, aanvang 17.45 uur)

Naam

E-mail
     Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van 
     toekomstige ROH Live Cinema voorstellingen

Vergeet niet van tevoren te reserveren! Deze bon is geldig voor max. 4 personen


