
Het Brussels 
Operette Theater 
presenteert 
 
Dit jaar speel we van Maurice Yvain YES!  

 
Een operettepareltje van het einde van de wilde jaren twintig met een galerij 
pittoreske personages in wervelende intriges, in een fantasierijke voorstelling 
met onweerstaanbare chansons. 
 
YES van Maurice Yvain, in een regie van Lieven Baert, met Nuove Musiche 
o.l.v. Eric Lederhandler. 
 
Een operetteparel herontdekt. Met de ene voet in de opéra comique en de 
andere in de music hall brengt dit swingende operettepareltje van Maurice 
Yvain de années folles of roaring twenties weer tot leven. 
Dit was de gouden eeuw van de frivole beau monde, verre reizen, de 
opkomende cinema, de botsing tussen het proletariaat en het kapitalisme, de 
hoogtijdagen van de jazz, allemaal onderwerpen die aan bod kwamen in het 
burleske verhaal van  YES! 
 
In een grappige intrige vol excentrieke personages wordt de erfgenaam van 
een pasta-imperium door zijn vader gedwongen te trouwen met de Chileense 
erfgenaam van een tandenstoker-imperium. Om aan dit huwelijk te 
ontsnappen gaat de jonge libertijn een schijnhuwelijk aan met zijn manicure. 
Liefde, bedrog, jaloezie, exotisme, klassenstrijd en gekke situaties zijn de 
ingrediënten van het libretto. 
 
Het werk ging in 1928 met groot succes in het Théâtre des Capucines in 
Parijs in première en oogt nog steeds even fris. Yvain componeerde het 
voornamelijk voor twee piano’s en voegde er later meer instrumenten aan toe. 
Zijn muziek is een wonder van vindingrijkheid en humor, en biedt een bijna 
ononderbroken recital van chansons (met mooie teksten) die soms 
romantisch, smachtend, luchtig, meeslepend en vaak jazzy zijn. 
 
Originele Franse versie met Nederlandse boventiteling. 
 
Wanneer – Waar? – voorstelling in Brussel 
Zaterdag 22 oktober om 14u30 en om 20u00 
in KVS Brussel (nieuwe locatie) – er is dus geen mogelijkheid tot parking in 
het KBCgebouw aan de Havenlaan. 
Toegangsprijs: € 30 – leden KBC Senioren €23. 
Reservatie vanaf 15 juli – uiterlijke betaaldatum 5 september. 
 
Wanneer – Waar? – voorstelling in Leuven 
Zaterdag 10 december om 14u30 en om 20u00 
in 30 CC Leuven 
Toegangsprijs: € 23 – leden KBC Senioren € 21,85. 
  



Interesse? Stuur een e-mail naar roger.wouters1210@telenet.be met daarin 
je lidnummer, je keuze aan voorstelling (Brussel of Leuven / 14:30 of 20:00) 
en het aantal gewenste tickets. Doe dit vóór 15/06/2022. Info rond betaling 
ontvang je later. 
 
Meer info nodig? Stel je vragen aan Jonas De Jonge, bestuurslid van BOT 
brusselsoperettetheater@gmail.com 
 
Je kringbestuur. 
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