75 jaar OXACO

ROCKOPERA 
van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice
o.a. Stef Van den Branden als Jesus - Koen Vertongen als Judas - 
Maya Van den Ecker als Maria Magdalena - Laurence Joossens als Pilatus
Algemene leiding: Kathleen Segers
zangers, dansers, rockband, in totaal meer dan 120 (o)xacoleden

Vrijdag 29 september
Zaterdag 30 september
Zondag 1 oktober

20:00 Slachthuis - Slachthuislaan 70 Antwerpen
Tickets: €16 (+18) - €10 (-18)

Vanaf 30 mei uitsluitend via www.ticketkantoor.nl/events/oxaco
v.u. Oxaco-vzw Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - niet op de openbare weg gooien

Beste leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten, ouders, sympathisanten,
75 jaar geleden studeerden de eerste leerlingen af aan ons Xaveriuscollege. Dat wil
OXACO, de vereniging van oud-leerlingen, vieren. 1 oktober 2016 was de start van het
jubeljaar, met een geslaagde oud-leerlingendag op het college. 1 oktober 2017 wordt de
afsluiter. Dat weekend spelen meer dan 100 (O-)XACO-ers de beroemde rockopera Jesus
Christ Superstar van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice, op een bijzondere locatie: het
oude Slachthuis van Antwerpen dat wij helemaal omtoveren tot theaterruimte.
Dit evenement mag u niet missen: alle solisten, koorzangers, dansers, leden van de
rockband, choreografen, regisseurs, costumières, timmerlui, productieleiders, werkers
achter de coulissen … hebben een band met het college. Eén groot feest.

STARRING
Stef Van den Branden (Jesus)
Koen Vertongen (Judas)
Maya Van den Ecker (Maria Magdalena)
Laurence Joossens (Pilatus)
Jonas Roose (Caiaphas)
Wout Wijnants (Annas)
Wouter Franck (Simon Zealotes)
Steven Leyder (Herodes)
Tom Maes (Petrus)
ROCKBAND
Nina Van Olmen - Mieke Callens - Lore Vleugels - Jurgen Speltincx Casper De Smet - Rafael De Smet - Jeroen Geuens - Claudia Piot Eline Keutgens - Hans Gooris - Isaac Eilers
en een volledig strijkersensemble.
Waarover gaat JCS?
Tekstschrijver Tim Rice geeft een kritische kijk op het leven en de dood van Jezus.
Hij legt een aantal vragen in de mond van Judas, de apostel die Jezus uiteindelijk
verraadt. “Waarom is het allemaal zo verlopen? Moest Jezus wel ‘Zoon van God’ genoemd
worden? Had hij zijn ideeën niet beter kunnen verkondigen als gewone mens?” Judas
wordt verscheurd door twijfel voor hij de fatale stap zet, die ook zijn eigen dood zal
betekenen. Hij is niet de vuile schurk, maar een mens van vlees en bloed die de gang van
zaken met argwaan bekijkt.

Wij hopen u een van de drie avonden te ontmoeten.
Alex Peeters, Algemeen Directeur
Veerle Van den Bergh., Voorzitter Oxaco

Extra informatie of vragen? Stuur een e-mail naar jcs@xaco.be

