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De Panne, 7 november 2014

Eerste tienerevent met Bandits & Niels Destadsbader
in het Plopsa Theater
Op 11 november vindt het eerste tienerevent plaats in het Plopsa Theater. Onder andere Bandits
en Niels Destadsbader geven die dag het beste van zichzelf met een daverend live-optreden.

Op dinsdag 11 november wordt voor de eerste maal een heus jongerenfestival georganiseerd in het
Plopsa Theater in De Panne. Enkele klinkende namen, zoals de populaire jongens van Bandits en
publiekslieveling Laura Tesoro, sieren de affiche. Ook Laura Omloop en Sisters Only, bekend van hun
deelname aan Junior Eurosong op Ketnet, zijn van de partij. Niels Destadsbader maakt het
programma compleet.
Plopsa en Story maken van deze gelegenheid graag gebruik om een tweede ster uit te reiken. Zo zal
Niels Destadsbader, in het bijzijn van al zijn fans, zijn eigen ster op de ‘Story Walk of Fame’ onthullen.
De ster komt te liggen naast diegene van Will Tura. “Ik ben erg vereerd door deze uitnodiging”, zegt

Niels Destadsbader glunderend. “Het is een hele eer om vanaf nu een vaste plaats te krijgen voor de
mooiste theaterzaal aan de kust! Het is een prachtige beloning voor al het harde werk van de
voorbije jaren.” Acteren, presenteren en een zangcarrière: Niels Destadsbader kan het allemaal.
“Naast vaste waarden, willen we ook jong talent bekronen omwille van hun verdiensten”, zegt Steve
Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa-groep. “Niels Destadsbader is al enkele jaren terecht
publiekslieveling in Vlaanderen. Daarom besloten we de tweede ster aan hem uit te reiken.”

Programma op 11 november:
13u15: Onthulling van de ster door Niels Destadsbader
14u00: Sisters Only
14u20: Niels Destadsbader
15u30: PAUZE met signeersessie Sisters Only en Niels Destadsbader
16u00: Laura Omloop
16u20: Bandits + gastoptreden Laura Tesoro
17u30: EINDE met signeersessie Laura Omloop, Bandits en Laura Tesoro
Wie van deze eerste festivalervaring wil proeven, moet zich haasten. De laatste tickets zijn aan €20 verkrijgbaar
via www.plopsatheater.be, 070 345 999 en aan het onthaal van Plopsaland De Panne. Plopsa-abonnees en
inwoners van Veurne of De Panne betalen slechts €15 euro.
Opgelet: Plopsaland De Panne is deze dag niet open.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Via onderstaande link kunt u de evenementenaffiche downloaden:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157647107399340/
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.

