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Tina - De Tina Turner Musical
TINA - De Tina Turner Musical is de eerste musical over haar leven, geproduceerd in
samenwerking met Tina Turner zelf. Hoe een meisje uit Nutbush, Tennessee, uitgroeide
tot de onbetwiste ‘Queen of Rock-‘n-Roll’ – dit is de musical van een doorzetter die zich
niet aan de regels hield, maar ze zelf maakte. Dit is het echte, nietsontziende verhaal van
Tina Turner. De vrouw die alle vooroordelen over leeftijd, kleur en geslacht heeft getart.
Tina Turner is een van de bestverkopende artiesten ter wereld. Ze heeft 11 Grammy
Awards gewonnen en haar live shows trokken miljoenen mensen. Ze verkocht meer
concertkaarten dan welke andere soloartiest ook.
In TINA hoor je natuurlijk ook al haar grote hits, zoals ‘Nutbush city limits’, ‘Private
dancer’, ‘What’s love got to do with it’ en ‘The best’. De musical is geschreven door
Olivier Award winnaar Katori Hall en wordt geregisseerd door de internationaal geprezen
Phyllida Lloyd.
Alle bekende hits van Tina Turner komen voorbij. Indien de nummers dienend zijn om het
verhaal te vertellen worden ze in een Nederlandse vertaling gezongen. De nummers die
als concert/optreden gebracht worden, worden in het Engels gezongen.

PROGRAMMA
Reisschema: na de ophaalroute rijden we rechtstreeks naar het Beatrixtheater in Utrecht.
Aankomst omstreeks 19.00 uur. De avondvoorstelling begint om 20.00 uur en is rond
22.45 uur afgelopen. Tussentijds is er een pauze van ong. 20 minuten. U mag in de zaal
bijven maar de bar is geopend dus een drankje in de lounge is ( weer ) mogelijk. Drankjes
zijn niet inbegrepen en kunt u ter plaatse betalen. Na de voorstelling rijden we
rechtstreeks retour; thuiskomst op de diverse plaatsen 00.30 - 01.30 uur.
INCLUSIEF
vervoer met luxe Keurmerk touringcar, o.a. voorzien van airconditioning, toilet,
DVD-speler deskundige chauffeur
1e-rangsticket musical Tina
bespreekkosten
MEER INFORMATIE
COVID19:
M.i.v. 23 maart 2022 gelden er geen beperkende maatregelen meer.
Wij gaan ervan uit dat al onze reizigers vrij zijn van covidklachten; koorts,
verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen.

VERTREKDATA
16-06-2022 - € 99,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 16-06-2022
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske
Hulst
Stationsplein
Kruiningen
Kruiningen, bushalte de Uitkijk
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Busstation Westerscheldetunnel
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat
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Prijs vanaf
€ 99,00

