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Plopsaland De Panne gaat samen met K3 op zoek naar
de wereldkampioen ‘Omadansen’
Volgend weekend pakt Plopsaland De Panne uit met een wedstrijd in een unieke discipline. Het
pretpark gaat namelijk op zoek naar de wereldkampioen ‘Omadansen’! Dit evenement vindt plaats
tijdens het eerste K3 Weekend.

Op zondag 31 augustus vindt in Plopsaland De Panne voor het eerst het Wereldkampioenschap
‘Omadansen’ plaats. Oma’s die bekend staan om hun typische danspasjes of die ervan houden om te
schitteren op de dansvloer, kunnen worden ingeschreven voor deze onvergetelijke wedstrijd.
Iedereen kan zijn of haar oma kandidaat stellen door haar te registreren via www.wkomadansen.be .
Alle oma’s worden uitgenodigd om hun beste dance moves boven te halen tijdens het liveoptreden
van K3. Anouchka Balsing, bekend als jurylid in het VTM-programma ‘Sterren op de Dansvloer’, zal de
dansende oma’s beoordelen. Aan het einde van hun optreden zullen Josje, Karen en Kristel in overleg
met de jury de wereldkampioen ‘Omadansen’ onthullen. De winnende oma krijgt een heus Plopsajaarabonnement voor de hele familie cadeau. Hiermee kan ze in gezelschap van al haar kinderen en
kleinkinderen een jaar lang gratis toegang genieten tot hun favoriete pretparken. Daarnaast wordt
ook nog een originaliteitsprijs uitgereikt voor de oma met de gekste danspasjes.
Meer info over de K3 Weekends:
Ook dit jaar komt K3 langs in Plopsaland De Panne. Op 23 & 24, 30 & 31 augustus en 6 & 7 & 13
september geven de meiden van K3 het beste van zichzelf tijdens een spetterend optreden. Wie mee

wil komen zingen en dansen, wordt elke zaterdag en elke zondag om 16u verwacht aan de Kiosk op
het Dorpsplein. De liveshow is inbegrepen in de toegangsprijs van een dagje plezier in Plopsaland De
Panne. 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):
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

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.

