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Lauretum te Jabbeke viert 20ste verjaardag met unieke opera avond  

Op 28 en 29 april organiseert het Lauretum te Jabbeke het muzikale spektakel A night at the opera 

voor de viering van zijn 20ste verjaardag. Het Casco Phil Orkest onder de leiding van Benjamin 

Haemhouts, sopraan Elise Caluwaerts en bas Vitali Rozynko zorgen in de feeërieke orangerie van 

het Lauretum voor een uniek schouwspel dat zowel operaliefhebbers als amateurs van 

geraffineerd entertainment zal bekoren. 

 

Een droom wordt werkelijkheid  

Vader André Devisch, die in 1970 startte met laurierkweek in Jabbeke werd geïnspireerd door de 

Opéra de Verdure die hij bijwoonde in het Kasteel van Beloeil. Sindsdien heeft hij er altijd van 

gedroomd een opera te organiseren in zijn kwekerij. Dankzij het enthousiasme en 

doorzettingsvermogen van zijn dochter Sybiel wordt zijn droom nu waargemaakt ter gelegenheid van 

de (uitgestelde) viering van 20 jaar Lauretum. De feeërieke orangerie van de exclusieve 

plantenkwekerij is een uitgelezen locatie voor een muzikaal spektakel met internationale uitstraling.  

 

A night at the opera  

Het belooft een memorabele avond te worden voor de toeschouwers. Het Casco Phil orkest, met 55 

muzikanten uit binnen- en buitenland, begeleidt de solisten, sopraan Elise Caluwaerts en bas Vitali 

Rozynko, onder de deskundige leiding van de Belgische concertmeester met internationale faam 

Benjamin Haemhouts. Het wordt geen klassieke operavoorstelling, maar van ouverture tot finale 

neemt presentator Bart Van der Roost de toeschouwers mee voor een interactieve rondreis door 300 

jaar operageschiedenis. Hoogtepunten uit de Franse, Italiaanse en Duitse opera zullen de revue 

passeren, met o.a. muziek van Mozart, Rossini, Verdi en Bizet.  

 

 



 

 

Een ode aan de event sector 

Het Lauretum werkt al jaren nauw samen met de cultuur-en evenementensector en is uitgegroeid tot 

een gerenommeerde partner voor het aankleden van unieke evenementen. Ondanks de uitdagende 

periode van de voorbije twee jaar, staat het Lauretum team te popelen om deze succesvolle 

kruisbestuiving opnieuw te laten floreren. 

 

Praktisch  

A night at the opera duurt anderhalf uur en tickets kosten 100 euro per persoon, excl. de receptie die 

aansluitend wordt georganiseerd. Bijkomende informatie en tickets: www.lauretumopera.be  

 

Persrelaties: Aries Press & PR - Martine Baetslé – martine@ariespr.be - +32 472 675 439 
Persteksten en fotomateriaal zijn beschikbaar op www.ariespr.be/newsroom. 
Gebruikersnaam: ariespr | Paswoord: 1991 

 

http://www.lauretumopera.be/

