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Vier Ketnet Carnaval met Kaatje, Kamiel en Viktor
in Plopsa Indoor Hasselt
Plopsa en Ketnet slaan de handen in elkaar om kinderen een onvergetelijk carnavalsfeest
te bezorgen. Tijdens de krokusvakantie genieten jong en oud van de dolle fratsen van
Kaatje, Kamiel en Viktor in een kleurrijke confettiregen.
Komende krokusvakantie gaan Ploppertjes en hun familie volledig uit de bol in Plopsa Indoor Hasselt. Tijdens
het weekend zetten Bumba en Bumbalu het indoorpark op z’n kop met knotsgekke polonaises in een kleurrijke
confettiregen. Op weekdagen zijn Kaatje, Kamiel en Viktor erbij. Dan barst het feest helemaal los tijdens
Kaatjes Carnaval Show!
“Na de succesvolle edities van vorig jaren, werken we graag opnieuw samen met Ketnet om er een
onvergetelijk feest van te maken. Carnaval is al jaren een topperiode in Plopsa Indoor Hasselt. Haal je leukste
carnavalskostuum, toeters en feestneuzen dus maar boven!”, lacht Operations Coördinator Michel Houbrechts.
Kinderen die verkleed als Kaatje, Kamiel of Viktor naar het park komen, maken kans om samen met hun idolen
op het podium te dansen. Maar iedereen kan Kaatje, Viktor, Bumba, Bumbalu en andere Plopsa-figuren
ontmoeten tijdens de dagelijkse Meet & Greet -sessies.
Wie nog meer kriebels wil, kan de hele dag naar hartenlust genieten van de vele attracties in het park.
Programma van 2 t.e.m. 9 maart*:
12u30

Bumba Show

13u30 en 16u30

Kaatje Carnaval Show, Polonaise en Confettidans

14u45 – 15u30

Meet & Greet met Kaatje en Kamiel

*Tijdens het weekend gaat het carnavalsfeest door zonder Kaatje, Viktor en Kamiel.

Ketnet Carnaval en de Bumba Show zijn begrepen in de toegangsprijs (€ 18,25 voor kinderen en volwassen vanaf 1 meter; €
9,99 voor kinderen tussen 85 centimeter en 1 meter).
Let op! Plopsa Indoor Hasselt is uitverkocht op zaterdag 1 maart.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
In bijlage een afbeelding van Kaatje Carnaval Show en het logo van Ketnet Carnaval.
Voor meer informatie of beeldmateriaal neemt u contact op met Gwendy Darras - telefonisch via +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 2,7 miljoen bezoekers per jaar.

Naast de parken beheert Plopsa ook 2 externe Plopsa Winkels in Wijnegem Shopping Center en in Hasselt.

