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De schoonheid van een ballerina,
de excentriciteit van een cabaretdanseres, de
behendigheid van een acrobaat ...
Laat u meevoeren naar een magisch universum
om het jaar spectaculair af te sluiten
op TV5MONDE.
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DE ELEGANTIE VAN EEN BALLET…

GRAÎNES D’ÉTOILES

NL

2 afleveringen achter elkaar op de dinsdagen
4, 11 en 18 december om 12:35

Wat speelt zich af in de bekendste
dansschool ter wereld?
Op de Ecole de Danse de l’Opéra national de Paris
worden de grootste sterren ter wereld gevormd.
Neem een kijkje in een wereld van uitmuntendheid
en hoge normen met het Palais Garnier de Paris als
beloofde land…
Exclusieve WEB-content

Achter de schermen bij Opéra Garnier !

CASSE-NOISETTE

Maandag 24 december om 21:00

Het ballet van Tchaïkovski
In dit sprookjesachtige ballet in twee bedrijven,
dat een van de populairste balletuitvoeringen ter
wereld is, maken we kennis met de jonge Marie op
een kostschool. Tussen het speelgoed dat de kinderen
voor kerst krijgen, zit een grote notenkraker die in
een reusachtige marionet zal veranderen en haar
meevoert naar de wonderlijke wereld van de dromen...

Libretto, choreografie en regie: Kader Belarbi
Muziek: Piotr Ilitch Tchaïkovski

Trailer

MOULIN ROUGE :
LES AILES DU PLAISIR

NL
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… EN DE MAGIE VAN HET SPEKTAKEL

LE PLUS GRAND CABARET JEAN-PAUL GAULTIER
DU MONDE SUR SON 31 NL FAIT SON SHOW

NL

Zondag 30 december om 19:30

Maandag 31 december om 21:00

Dinsdag 1 januari om 21:00

Achter de schermen bij het
beroemde cabaret in Parijs

Le Grand Cabaret pakt groots
uit, speciaal voor
oudejaarsavond

Een op maat gemaakte show
door het enfant terrible van
de mode.

Patrick Sébastien is op zijn best voor een
uitzonderlijke uitzending in feestsfeer:
bijzondere visuele effecten, magie,
humor, elegantie en muziek!

Ter gelegenheid van zijn 40-jarige
carrière krijgt Jean Paul Gaultier carte
blanche in dit speciale programma
waarin muziek, humor, mode en komedie centraal staan. Archiefmateriaal
toont vier decennia aan creativiteit.

Het is een van de meest gefotografeerde monumentale gebouwen van Parijs
(na de Eiffeltoren). Het beroemde Parijse
cabaret, opgericht in 1889, heeft de
geschiedenis zonder kleerscheuren
getrotseerd. Via portretten van de Moulin Rouge danseressen krijgt u een kijkje
achter de schermen van dit instituut,
dat al meer dan honderd jaar bestaat,
en ontdek ook enkele geheimen…
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