28 december: Met de PV naar de musical ‘CATS’ in Amsterdam

PV Wibaut
Amsterdam

SHOW ‘CATS’, DE INTERNATIONALE MUSICAL VANAF KERST
EXCLUSIEF IN AMSTERDAM!
Engelstalige Londense West End productie voor het allereerst in
Nederland te zien.
De musicalklassieker CATS van Andrew Lloyd Webber komt voor slechts
7 weken naar Nederland. Van 20 december 2018 t/m 13 januari 2019 is
de musical te zien zijn in het Amsterdamse RAI Theater en vervolgens in
Rotterdam. Vanwege de grote vraag naar kaarten zijn er nog een 2tal
weken toegevoegd in het voorjaar in Groningen en Breda (maand april).
Een korte, unieke tournee van slechts 60 voorstellingen, vanwege het
feit dat het verleden jaar precies 30 jaar geleden was dat CATS in
Nederland voor het eerst in première ging.
In februari 2016 ging een fonkelnieuwe Engelstalige toerende show in première voor een reis over de wereld die ook ons land
aandoet voor een beperkt aantal voorstellingen, waardoor CATS voor het eerst in Nederland in het Engels te horen en zien zal
zijn. De show wordt uiteraard voorzien van Nederlandse boventiteling zodat je niets van het verhaal hoeft te missen.
De PV Wibaut heeft ook deze musical in haar programma opgenomen. Kom zo vlak na de kerstdagen gezellig met de PV mee
naar de musical ‘CATS’ bewonderen in het RAI Theater te Amsterdam op vrijdagavond 28 december 2018.
De opzet is een gezellig avondje uit voor de PV-leden met partner te organiseren. Centraal staat een gevarieerde en luchtige
PV-activiteit en de musical ‘CATS’ op het programma. De show boeit toeschouwers van alle leeftijden en alle culturen. CATS
bestaat uit een cast en crew van maar liefst 56 artiesten en technici die zorgen voor een kleurrijke explosie van energie op
het podium. Al decennialang verlaat het publiek ontroerd en razend enthousiast het theater.
Nieuwsgierig geworden en spreekt deze opzet je aan, geef je dan snel op.
Inschrijven kan via de PV Wibaut tot uiterlijk 16 november 2018.

Programma
De PV heeft voor haar leden samen met partner toegangskaarten van de musical ‘CATS’ op vrijdag 28 december 2018 in
het RAI Theater Amsterdam als kerstaanbieding in het programma opgenomen. Momenteel is het volgende bekend:
De PV heeft exclusief voor haar leden samen met partner, eersterangs plaatsen van de musical ‘CATS’ op vrijdagavond
28 december 2018 als kerstaanbieding; de show begint om 20.00 uur en is omstreeks 22.30 uur afgelopen (inclusief 20
minuten pauze). De consumpties en snacks zijn voor eigen rekening.
Bij deze activiteit van de PV zijn ook je eigen thuiswonende kinderen welkom.
De musical begint om 20.00 uur en is rond 22.30 uur afgelopen en gelijk eindigt het programma van de PV Wibaut.
Zorg dat je ruimschoots op tijd aanwezig bent (ongeveer 30 minuten) dan mis je niks van de show.

Bewonder na de kerstdagen de show van de musical ‘CATS’ in het RAI Theater
Zo komt CATS na meer dan 10 jaar eindelijk weer terug naar ons land en zelfs voor het
allereerst in het Engels! De Londense West End Show is vanaf 20 december voor slechts
3 weken in het RAI Theater in Amsterdam te zien. Een unieke kans om deze
internationale musical in zijn originele taal te zien zonder naar Engeland te hoeven
reizen. De Engelstalige show zal in 2018/2019 slechts ongeveer 60 keer in Nederland te
zien zijn. Verlenging is niet mogelijk, dus wees er snel bij en boek nu jouw kaarten voor
één van deze serie unieke voorstellingen. De show wordt uiteraard voorzien van
Nederlandse boventiteling zodat je niets van het verhaal hoeft te missen.
Verhaal CATS!
Het tijdloze verhaal raakt zowel jong als oud: het speelt zich af op de meest speciale avond van het jaar, waarop de ‘Jellicle’- katten hun
grote bal vieren. Eén van hen zal door Old Deuteronomy worden uitverkoren om opnieuw te worden geboren en een nieuw kattenleven te
gaan beginnen. Grizabella, de glamour kat die jarenlang de wijde wereld heeft verkend, keert juist deze avond naar huis terug. Ze wil
dolgraag weer contact met haar familie, maar tot haar verdriet willen ze niets van haar weten. Het kattenfeest wordt wreed verstoord
wanneer Old Deuteronomy wordt ontvoerd door de schurkachtige Macavity. De katten bundelen hun krachten en bevrijden hun leider. En
deze wijze oude kater kiest uitgerekend Grizabella om herboren te worden... (bron: internet)
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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CATS! historie
In mei 1981 vond de première van CATS plaats op het Londense West End. Het bleek het begin van een triomftocht die bijna 40 jaar later,
nog steeds niet ten einde is. Inmiddels hebben meer dan 81 miljoen mensen in meer dan 350 steden in 20 landen de productie ge zien.
Na de première speelde CATS ononderbroken, 21 jaar lang zo’n 9.000 voorstellingen in Londen! Het was daarmee niet alleen jarenlang de
langstlopende musical op West End, maar ook de musical met de meeste voorstellingen op Broadway én de langst toerende productie in de
geschiedenis van de Verenigde Staten. In 1983 won de Broadway productie maar liefst 7 Tony Awards, de ‘Oscar’ voor musicals, waaronder
die voor beste musical. De beroemde hitsong ‘Memory’ werd inmiddels door meer dan 150 artiesten gecoverd, van Céline Dion tot Barbra
Streisand.
De Nederlandse première van Cats, in de vertaling van Gerrit Komrij, vond plaats op 18 juli 1987 in Theater Carré in Amsterdam, waar het
werd uitgebracht door Stichting Carré Theaterproducties, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het theater. Het was de opstap
voor vele nu bekende artiesten, zoals musicalsterren Pia Douwes, Fred Butter en Stanley Burleson, zangeres Ruth Jacott, opera zanger Peter
Bording, presentatrice Corine Boon en actrice Marjolein Keuning.
Tijdens het seizoen 2006/2007 toerde een derde Nederlandse tourproductie door verschillende theaters. De rol van Grisabella werd
afwisselend door Anita Meyer, Pia Douwes, Antje Monteiro, Vera Mann en Lone van Roosendaal gespeeld. Andere grote rollen gingen naar
Marco Bakker (Oom Deuteromium), Anouk van Nes (Bomballerien), Roberto de Groot (Snorrescha), Paul Donkers (Koos, de theaterkat /
Ghislebert Smit) en Marleen van der Loo (Spikkelpikkelmies). Tijdens de tour vierde de productie -in bijzijn van een groot deel van de
oorspronkelijke Nederlandse cast - de 20e verjaardag sinds de première in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Het is al meer dan
10 jaar geleden dat CATS voor het laatst in Nederland te zien was, in seizoen 2006/2007 met meer dan 300 voorstellingen in 13 theaters.
Geen enkele andere musical biedt al bijna 40 jaar zoveel energie en spektakel. (bron: internet)

Kosten en aanmelding
De PV heeft exclusief voor haar leden de musical ‘CATS’ op vrijdagavond 28 december 2018 met eersterangs plaatsen in
de aanbieding. De voorstelling begint om 20.00 uur en is omstreeks 22.30 uur afgelopen (inclusief een pauze van 20
minuten). De consumpties en snacks zijn voor eigen rekening.
Bij deze activiteit van de PV zijn ook je eigen thuiswonende kinderen welkom.
De reiskosten van/naar RAI Theater in Amsterdam zijn voor eigen rekening.
Aan de kassa kost een toegangskaart eersterangs plaatsen normaal € 85,00 per persoon (op basis van beschikbaarheid).
De personeelsvereniging Wibaut biedt de toegangskaarten van de musical ‘CATS’ aan de medewerkers van de Gemeente
Amsterdam aan voor slechts € 65,00 euro per medewerker en voor je partner/introducé slechts € 75,00 euro, voor je
eigen thuiswonende kinderen € 80,00 per kind (maximaal twee, op basis van beschikbaarheid).
Ben je WEL lid van de PV Wibaut en heb je de jaarcontributie 2018 aan de PV Wibaut betaald dan krijg je een
ledenkorting voor de toegangskaarten van de musical ‘CATS’ en betaal je als PV lid slechts € 40,00 euro per PV-lid en
voor je partner/introducé slechts € 50,00 euro, voor je eigen thuiswonende kinderen € 65,00 per kind (maximaal twee,
op basis van beschikbaarheid).
Ben je GEEN lid van de PV Wibaut maar WEL lid van de samenwerkende PV’s dan krijg je een PV korting voor de
toegangskaarten van de musical ‘CATS’ en betaal je als samenwerkend PV-lid slechts € 50,00 euro per PV-lid en voor je
partner/introducé slechts € 60,00 euro, voor je eigen thuiswonende kinderen € 75,00 per kind (maximaal twee, op basis
van beschikbaarheid).
Het geld moet je op bankrekening NL 23 INGB 0004 9095 52 t.n.v. PV Wibaut te Amsterdam overmaken onder
vermelding van je organisatiecode (of PV Wibaut), persoonsnummer en CATS 2018.
Je bent pas deelnemer als het inschrijfgeld is overgemaakt op bankrekening van de PV Wibaut.
Je aanmelding is compleet wanneer het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en de betaling binnen drie dagen
ontvangen is.
Wil je op 28 december 2018 genieten van de musical ‘CATS’ in het RAI Theater Amsterdam, geef je dan op via het
inschrijfformulier CATS 2018. Het volledig ingevulde formulier kun je scannen/mailen naar p.schuitmaker@amsterdam.nl.

Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890

28 december: Met de PV naar de musical ‘CATS’ in Amsterdam

PV Wibaut
Amsterdam

Het aanmeldingsformulier samen met de betaling of de betaling samen met het
aanmeldingsformulier moeten binnen drie dagen compleet/ontvangen zijn.
Onvolledige aanvragen kunnen namelijk niet verwerkt/behandeld worden.
Deelname gebeurt op volgorde van binnenkomst complete aanmelding met de
bijbehorende betaling. Zoals altijd op basis van beschikbaarheid en wie het eerst
komt die het eerst maalt.
De inschrijving voor de musical ‘CATS’ te Amsterdam sluit op 16 november 2018
of zodra de limiet is bereikt.
De activiteit gaat door bij minimaal 40 deelnemers, er kunnen maximaal 100 deelnemers mee.
Na ontvangst van de betaling ontvang je ongeveer 3 tot 5 dagen voor de PV musical ‘CATS’ in Amsterdam de
bevestigingsbrief met aanvullende informatie en de eersterangs toegangskaarten.

Informatie
Aanvullende informatie of vragen over deze activiteit bel gerust M 06 52 48 02 18.
Klik hier voor een korte video compilatie van de ‘CATS’ .
PV Wibaut
Bestuur
E: info@pvwibaut.nl
Contactpersoon samenwerkende PV’s: Peter Schuitmaker (Waternet)
M 06 52 48 02 18
E: p.schuitmaker@amsterdam.nl
Correspondentie adres:
PV Wibaut Amsterdam | Postbus 1104 | 1000 BC Amsterdam |
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