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Senioren veroveren Plopsaland De Panne
Woensdag 10, 17 en 24 september verwelkomt Plopsaland De Panne het
Kustschlagerfestival in het Plopsa Theater. Er worden maar liefst 2.500 senioren verwacht
voor deze jubileumeditie.

Tijdens het Kustschlagerfestival zijn het de senioren die het naar hun zin hebben in Plopsaland De
Panne. "Eerst even het park verkennen, misschien hier en daar een attractie doen en nadien
genieten van de spetterende optredens in het prachtige Plopsa Theater: het Kustschlagerfesival is
een echt feest!" vertelt organisator Dieter Bruneel van Neptunus-pro.
Het is intussen al de vijfde keer dat het festival georganiseerd wordt. “Na vier edities
Kustseniorenfestival hebben we ons succesconcept onveranderd gelaten, maar hebben we onze
naam aangepast”, legt Dieter Bruneel uit. “We werden geconfronteerd met mensen die erg graag
naar ons festival wilden komen maar nog niet durfden omdat ze nog geen ‘senioren’ zijn. Anderzijds
zitten steeds meer 30-plussers in onze zaal en wordt ons event er eigenlijk één voor alle leeftijden.
Daarom hebben we ons omgedoopt tot Kustschlagerfestival”. Met een verwachte opkomst van 2.500
bezoekers is het Kustschlagerfestival bovendien het grootste in zijn soort aan de Belgische kust. “Wie
eenmaal is gekomen blijft terugkomen. Het is hier elk jaar een groot feest. We noemen het onze
ambiancegarantie”.

Ook dit jaar sieren weer heel wat klinkende namen de affiche:
10 september: Dennie Christian, Laura Lynn en Paul Bruna
17 september: Luc Steeno, Trisha, Matthias Lens en Paul
Bruna
24 september: Bart Kaëll, David Vandyck en Paul Bruna

Het Kustschlagerfestival biedt de sfeer van een festival met het comfort van een concert. Er wordt
gestreefd om het festival toegankelijk te maken voor iedereen. Vooreerst zijn er grote inspanningen
om rolwagengebruikers ten volle te laten genieten van de show. Daarnaast wordt de toegangsprijs
heel democratisch gehouden. “Wie kaarten in voorverkoop koopt, heeft voor €15 al vanaf 10 uur
toegang tot Plopsaland De Panne. Vanaf 14 uur genieten ze van het optreden van tal van Vlaamse
artiesten in het Plopsa Theater. Een mooie gelegenheid om een bezoek aan het park te combineren
met een optreden van deze Vlaamse artiesten.”, besluit parkmanager Wim Wauters.

Nathalie van Geluwe en Marilynn Rathé van Plopsa en Dieter Bruneel van Neptunus-Pro

Praktische informatie:
De vijfde editie van het Kustschlagerfestival vindt plaats op 10, 17 & 24 september 2014 in
Plopsaland De Panne. De toegangsprijs bedraagt 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa.
Tickets en info: www.kustschlagerfestival.be of telefonisch via +32 (0)58 42 02 02 of +32 (0)496 36
90 74. Het kustseniorenfestival is een organisatie van Neptunus-Pro te gast in Plopsaland De Panne.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of beeldmateriaal neemt u contact op met Dieter Bruneel van Neptunus vzw – dieter@neptunus-pro.be of
telefonisch via +32 (0)477 53 94 72
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.

