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Rob de Nijs zingt ‘Gouden Klassiekers’ in Plopsa Theater

Het Plopsa Theater pakt uit met de concertreeks ‘Gouden Klassiekers’. Het is een
eerbetoon aan vaste waarden uit de Nederlandstalige muziek. Rob de Nijs bijt komende
vrijdag de spits af met een exclusief optreden in het Plopsa Theater. Mis dit unieke concert
niet!
Op vrijdag 11 juli zingt Rob de Nijs de concertreeks ‘Gouden Klassiekers’ van start. Met de nieuwe
concertreeks wil Plopsa monumenten uit de Nederlandstalige muziek in de kijker plaatsen. “De
Gouden Klassiekers is een reeks concerten in het Plopsa Theater waarmee we het repertoire van de
geprogrammeerde artiesten in de bloemetjes zetten. We programmeren stuk voor stuk
Nederlandstalige topartiesten die hun bekendste hits brengen.”, zegt CEO Steve Van den Kerkhof.
Rob de Nijs is vastbesloten om vrijdag het publiek in de watten te leggen: “Ik vind het een hele eer
dat ik als eerste artiest het beste uit mijn repertoire mag brengen in het prachtige Plopsa Theater.
Het wordt een show om nooit te vergeten, dat kan ik nu al verklappen.”
Tickets voor het concert van de Nederlandse zanger zijn te koop aan het onthaal van Plopsaland De
Panne, via www.plopsatheater.be of via 070 345 999.

Inwoners van Veurne en De Panne kunnen kaarten kopen aan 25 procent korting in de bibliotheek
van Veurne en bij de Dienst Toerisme van De Panne. De voordeelprijs wordt alleen toegekend op
vertoon van de eigen identiteitskaart.
De concertreeks ‘Gouden Klassiekers’ programmeert later dit jaar ook Clouseau (26/09) en Will Tura
(29/11). Wees er snel bij want de tickets zijn bijna allemaal de deur uit.
Meer info over ‘Rob de Nijs in concert’
Terwijl menig artiest na zijn zeventigste op zijn lauweren gaat rusten, zijn gitaar opbergt of een stapje
terug zet, gaat Rob verder met zijn succesvolle muzikale levensmissie. Dat succes dankt hij aan zijn
passie, perfectionisme en talent. Elk optreden geeft hij zichzelf helemaal. Zijn stem heeft in de loop
van de jaren alleen maar aan diepgang gewonnen. Tijd heeft geen vat gekregen op de zanger en zijn
werk, luidt het unanieme oordeel bij de vele muziekkenners. Op 11 juli staat Rob in het Plopsa
Theater, vanzelfsprekend begeleid door zijn fantastische band. Naast zijn bekendste hits, verrast de
zanger zijn publiek ook graag met schitterende albumtracks uit zijn indrukwekkende loopbaan.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Bijhorend beeld van Rob de Nijs is downloadbaar via https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/14366240636/in/set72157645016737586
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 2,6 miljoen bezoekers per
jaar.Naast de parken beheert Plopsa ook 2 externe Plopsa Winkels in Wijnegem Shopping Center en in Hasselt.

