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De Romeo’s in ‘t Theater
Op vrijdag 18 september ontvangt het Plopsa Theater de populaire Romeo’s met een unieke
theatervoorstelling.
De Romeo’s zijn al 12 jaar lang dé partyband van Vlaanderen. Met hun grootste meezingers zorgen ze
telkens voor 100% feestgarantie. Op 18 september houden ze halt in het Plopsa Theater voor een
spetterende theatervoorstelling. Tijdens deze unieke voorstelling krijg je de Romeo’s te zien zoals je
ze nog nooit eerder zag. In intieme sfeer brengen ze verrassende nummers, aangevuld met hun
grootste hits en dit doorweven met enkele grappige anekdotes. “Onze kinderen zijn één voor één gek
van de Studio 100-figuren en de Plopsa-parken. Via hen kregen we de ‘Plopsa-kriebel’ over. We
vinden het dan ook een hele eer om te mogen optreden in het Plopsa Theater en we kijken er erg
naar uit om het beste van onszelf te geven op deze unieke locatie!”, getuigen de Romeo’s.
Dit najaar staan ook nog de Ment TV Vlaamse Top 10, Arno, de hitkomedie ‘Een Perfect Huwelijk’ en
de Samson & Gert Kerstshow op het programma. Maar ook het jaar 2016 wordt een veelbelovend
theaterjaar. Op 18 maart geeft Clouseau het beste van zichzelf in het Theater en Jacques Vermeire
pakt op 1 april uit met z’n zaalshow ‘Veel Vijven en Zessen’.
Een uitgebreid overzicht van alle evenementen en shows in het Plopsa Theater kunt u terugvinden op
www.plopsatheater.be.
De theatervoorstelling van de Romeo’s gaat door op vrijdag 18 september 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):
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.

