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S O R O P T I M I S T C L U B M O S A Ï K- L I M B U R G

TURANDOT

Opera van Giacomo Puccini
MOSAÏK-LIMBURG & PROJECT SYRIE ‘BACK TO SCHOOL’

SAMENWERKING SOROPTIMISTEN & UNICEF NEDERLAND

Soroptimistclub Mosaïk-Limburg ondersteunt dit jaar met de
opbrengst van de opera-middag het landelijk project Syrië ‘Back
to School’. Syrië is een land in chaos en het ziet ernaar uit
dat daar voorlopig geen einde aan komt. Miljoenen mensen zijn
gevlucht. Onder hen veel kinderen. In omringende landen zijn
voor hen kampen ingericht, maar velen zoeken daarbuiten
onderdak, al dan niet bij familie. Zo leven er nu naar schatting in
Turkije bijna een miljoen vluchtelingen, waarvan de helft kind is.
Een kind in een oorlogssituatie heeft recht op extra bescherming
en zorg. En een kind heeft recht op onderwijs. Deze generatie
kinderen mag geen verloren generatie zijn! Soroptimisten in
Nederland willen er graag aan meewerken dat de Syrische
vluchtelingenkinderen weer ‘gewoon’ onderwijs krijgen en
daarmee een kans krijgen op een menswaardige toekomst.

In Turkije wordt UNICEF sinds begin 2013 door de overheid in
staat gesteld om het onderwijs aan de Syrische vluchtelingenkinderen ter hand te nemen. Zij is de enige organisatie die deze
taak uitvoert. Er werd begonnen in de kampen, maar inmiddels
komen ook de mogelijkheden daarbuiten op gang.

zondag 9 november 2014 | 13.30 uur ontvangst

Foroxity Filmarena Roermond
Kazerneplein 4, 6041 TH Roermond

Nederlandse Soroptimistclubs zoals Mosaïk-Limburg werken in
het project Syrië ‘Back to School’ samen met UNICEF Nederland.
Samen met UNICEF Nederland willen we ervoor zorgen dat deze
Syrische kinderen in Turkije weer naar school kunnen.
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Soroptimist International (SI) is een wereldwijde
serviceorganisatie van vakvrouwen die zich inzet voor de
verbetering van mensenrechten en de positie van vrouwen
en meisjes. Met bijna 90.000 leden, verdeeld over 3000
clubs in 125 landen, is SI de grootste serviceorganisatie voor
vrouwen ter wereld.
Soroptimist International heeft als Niet-Gouvernementele
Organisatie (NGO) een consultatieve status bij de
verschillende organen van de Verenigde Naties en de Raad
van Europa.
De Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en
Curaçao is onderdeel van Soroptimist International en telt
3400 leden, verdeeld over 100 clubs.
Soroptimistclub Mosaïk-Limburg heeft als motto ‘eenheid
in verscheidenheid’. Het is een club met een kleurrijke
bundeling van karakters, beroepen en leeftijden.
Tevens verwijst de naam naar de verbondenheid met de
rivier de Maas.
Soroptimisten ondersteunen lokaal, nationaal en
internationaal projecten door o.a. fundraising.

w w w. s o ro pt i m i s t . n l ( m o s a i k- l i m b u rg )

INHOUD
Turandot is Puccini's muzikaal sublieme en laatste opera.
Toen hij in 1924 plotseling overleed was Turandot nog niet af.
De laatste twee scènes werden afgemaakt door zijn leerling
Franco Alfano. De première vond plaats op 25 april 1926 in
La Scala van Milaan.
In Peking heeft prinses Turandot een decreet uitgevaardigd.
De man die met haar wil trouwen, moet drie raadsels
oplossen. Als hij daar niet in slaagt, zal hij worden
terechtgesteld. Prins Calaf raakt in de ban van de schoonheid
Julia
en Meryl
vanRoberts
Turandot
enStreep
gaat de uitdaging aan ...
Andrei Serban's voorstelling van dit duistere oosterse
sprookje is wervelend en kleurrijk, met schitterende decors
en kostuums geïnspireerd door traditioneel Chinees theater.
Lise Lindstrom, één van de meest vermaarde Turandot
zangeressen van dit moment, maakt hier haar Royal Opera
debuut. Marco Berti blinkt uit in de rol van Prins Calaf.

Soroptimistclub Mosaïk-Limburg nodigt u van harte uit voor
de vertoning in HD, vanuit The Royal Opera House London,
van de Opera TURANDOT van GIACOMO PUCCINI
PROGRAMMA
13.30 uur

ontvangst | koffie/thee met chocolade

13.50 uur

welkomstwoord

14.00 uur

aanvang opera, 1e akte

14.35 uur

pauze | drankje met culinair voorgerechtje

15.05 uur

vervolg voorstelling, 2e akte

15.50 uur

pauze | drankje met culinair buffet

16.30 uur

vervolg voorstelling, 3e akte

17.10 uur

einde voorstelling

Kaarten voor deze geheel verzorgde middag: € 40,00

Contactpersoon info | kaarten:
Linda Berger (Wijnhandel Jean Berger 0475 33 29 66)
De opbrengst van deze opera-middag is bestemd voor
Syrië ’Back to school’, een project van Soroptimisten
Nederland i.s.m. met Unicef Nederland.

