PERSBERICHT
De Panne, 2 september 2014

K3-show live vertaald voor dove en slechthorende kinderen
in Plopsaland De Panne
Op zaterdag 6 september zal de K3-show in Plopsaland De Panne live vertaald worden voor dove
en slechthorende kinderen. Een tolk zal de meiden van K3 vergezellen op het podium.

Door de vele positieve reacties vorig jaar, wordt ook dit jaar één van de shows tijdens de exclusieve
K3 Weekends vertaald door een tolk. Deborah Dehaerne, tolk Vlaamse Gebarentaal, beeldt met
gebaren de tekst van K3-liedjes uit. “Het komt niet vaak voor dat dergelijke shows voor dove en
slechthorende kinderen toegankelijk worden gemaakt”, zegt Deborah enthousiast. “Dove kinderen
horen de muziek niet, maar ze voelen wel geluidstrillingen. Door de liedjesteksten te vertalen,
kunnen ze ook de inhoud begrijpen.”
K3 kijkt alvast uit naar deze speciale editie van hun liveshow. “We vinden het fantastisch dat alle
kinderen zo de kans krijgen van onze muziek te genieten!”, aldus Karen, Kristel en Josje.

Exclusieve K3 Weekends in Plopsaland De Panne
De meiden van K3 geven op 6, 7 & 13 september een optreden op de Kiosk in Plopsaland De Panne.
Deze spetterende liveshow is begrepen in de toegangsprijs van een dagje plezier. Een reden te meer
dus om erbij te zijn!
Opgelet: op 14 september is het park reeds uitverkocht. Plopsaland De Panne is dan afgehuurd.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Foto’s zijn downloadbaar via https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/14931961188/
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u steeds contact opnemen met:
Jolien De Tender – j.detender@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58 429 895 of +32 (0)490/ 64.64.38.
Over Plopsa
Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 5 parken uit: het themapark Plopsaland De Panne, het overdekte themapark
Plopsa Indoor Hasselt en de toeristische site Plopsa Coo. In 2010 werd het eerste Nederlandse park, Plopsa Indoor Coevorden,
geopend. Eind 2010 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 2,6 miljoen bezoekers per jaar.
Naast de parken beheert Plopsa ook 2 externe Plopsa Winkels in Wijnegem Shopping Center en in Hasselt.

