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De Panne, 15 oktober 2015

Arno in het Plopsa Theater
Op vrijdag 23 oktober ontvangt het Plopsa Theater de internationaal gerenommeerde
zanger Arno samen met z’n “European Peace Collectif” voor een sublieme liveshow.

Arno Hintjens begon zijn muziekcarrière in 1980 als leadzanger van de Belgische rockgroep
T.C. Matic. Met de albekende single ‘Oh La La La’ scoorde de band een monsterhit. In 1986
besliste Arno om zijn solo-carrière te beginnen. 29 jaar later speelt hij nog steeds voor
uitverkochte zalen in binnen- en buitenland.
Arno staat bekend om z’n daverende, intensieve liveshows vol emotie. Momenteel toert hij
rond met zijn “European Peace Collectif”, een band vol klassemuzikanten. Op vrijdag 23
oktober houden ze halt in het Plopsa Theater. Als geboren Oostendenaar voelt spelen aan de
Belgische Kust aan als thuiskomen voor hem. Het belooft alvast een exclusieve show te
worden met zowel eigen nummers als met covers van vredes- en oorlogsliederen.

Het optreden van Arno gaat door op vrijdag 23 oktober 2015 en start om 20u30. Deuren geopend
vanaf 19u. Tickets hiervoor kunnen gereserveerd worden via www.plopsatheater.be of via 070 345
999.
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Beeldmateriaal kan je downloaden via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/21974500708/in/dateposted-public/
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolien De Tender – j.detender@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58/
42.98.95 of +32 (0)490/ 64.64.38
Over Plopsa

Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 6 themaparken uit. In België bevinden zich Plopsaland De Panne, het
overdekte Plopsa Indoor Hasselt en de toeristische site Plopsa Coo. Op 22 maart 2015 opende Plopsa haar eerste
waterpark, Plopsaqua De Panne. In 2010 werd het eerste Nederlandse indoor themapark, Plopsa Indoor Coevorden,
geopend en werd het bestaande Duitse Holiday Park overgenomen. De Plopsa-parken combineren de magie van de
Studio 100-figuren met het plezier van vele topattracties in een unieke omgeving. Ze ontvangen gemiddeld 2,8 miljoen
bezoekers per jaar. Naast de parken beheert Plopsa ook een externe Plopsa Winkel in Wijnegem Shopping Center en het
Plopsa Theater in De Panne.

