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Nooit eerder gezien:
Grootste Belgische privécollectie filmwagens in Plopsaland
De Panne op zondag 15 juni

Plopsaland De Panne en Belgian Movie Cars presenteren ‘Cars & Coasters’ op
zondag 15 juni. Meer dan 40 bekende film- en andere exclusieve Amerikaanse
wagens zullen te bewonderen zijn in het themapark.
Auto- en filmliefhebbers halen komende zondag 15 juni hun hart op in Plopsaland De Panne. Meer
dan 15 replica’s van populaire filmwagens en 30 andere exclusieve Amerikaanse wagens zijn te
bewonderen tussen de vele attracties. Ook Meet & Greets met verschillende filmfiguren en een
parade staan op het programma. De country band ‘U-Turns’ zorgt de hele dag voor livemuziek op het
Dorpsplein.
Chris Charlier van Belgian Movie Cars zegt trots: “Het is de eerste keer dat we er in slagen om zoveel
film- en andere exclusieve wagens op één plek in België ten toon te stellen. Het is een droom die
eindelijk werkelijkheid wordt.”
“De wagens zijn allemaal replica’s met Belgische eigenaars. Ze werden door Belgen gemaakt naar het
originele voorbeeld. Dat is ook het geval met filmkostuums die we laten zien.”, vult David Smout van
Belgian Movie Cars aan. “Maar we brengen ook andere wagens mee, zoals Cadillacs en 10
Mustangs, alsook een exemplaar van iedere Mustang-generatie. ”

“Zondag worden bezoekers niet alleen ondergedompeld in de wereld van Studio 100, maar ook in de
wereld van bekende films uit de jaren 70, 80 en 90. Pure Amerikaanse nostalgie! Het belooft dan ook
een topdag te worden,” zegt Parkmanager Wim Wauters tevreden.
Volgende filmwagens zijn zondag te bewonderen in Plopsaland De Panne:
-

Delorean DMC-12 - “Back to the Future” 1985
Wagoneer - "BabyBoom" 1987
Pontiac Trans Am - “Smokey and the Bandit” 1977
Chevy Chevelle - “The Fast and the Furious” 2001
Dodge Charger General Lee - “The Dukes of Hazzard” 1979
VW Kever Herbie - “De Dolle Kever” 1968
Mustang II - “Cannonball run II” 1984
Pontiac Firebird Trans Am KITT - “Knightrider” 1982
Fiat 500 - “Cars” 2006
GMC 5.7 A-Team Van - “The A-Team” jaren 80
Corvette C4 - “The A-team Face” jaren 80
Chevy Camaro Bumble Bee - “Transformers” 2007
Chevrolet en Dodge Patrolcars - “Dukes of Hazzard” 1979
Chevrolet Impala - “Drive Angry” 2011
Mega Mobiel - “Het geheim van Mega Mindy” 2009

Aanwezige filmfiguren:
-

Darth Vader & Boba Fett – “Star Wars”
ET – “ET”
Batman – “Batman”
Cat Woman – “Cat Woman”
Austin Powers & Femme Bot – “Austin Powers”
Iron Man – “Iron Man”
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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 België, Plopsa Indoor Coevorden in Nederland en Holiday Park in
Duitsland. In 2013 opende Plopsaland De Panne het Plopsa Theater met 1.400 stoelen.
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.

