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Clouseau komt naar het Plopsa Theater
Clouseau komt naar het Plopsa Theater op vrijdag 26 september 2014. Het is het eerste
concert in eigen organisatie die in verkoop gaat.
Op vrijdag 26 september 2014 brengen Koen en Kris Wauters het beste van Clouseau in het Plopsa
Theater, de nieuwe theaterzaal in Plopsaland De Panne.
“We zijn tevreden dat we na de opening van ons prachtige theater de eerste grote naam kunnen
aankondigen die in eigen organisatie geprogrammeerd worden. Clouseau gaat als eerste in verkoop,
maar binnenkort maken we ook andere artiesten bekend.”, zegt Algemeen Directeur Steve Van den
Kerkhof.
Na een muzikale sabbatperiode van vier jaar bracht Clouseau onlangs zijn elfde studio-album uit.
Vanaf 2014 zijn de broers terug live te zien met Clouseau Live 2014. Kaarten voor het concert in het
Plopsa Theater kunnen gekocht worden aan € 40 p.p. via teleticketservice.com of 070 345 345 . Het
concert kan gecombineerd worden met een menu in Maya’s Restaurant.
Meer info:
Clouseau Live 2014 - 26 september 2014 om 20u30 - Plopsa Theater - De Panne
Tickets: €40 via teleticketservice.com of 070 345 345
2 menuformules zijn mogelijk:
Volwassenen €12,50:
Keuze uit balletjes in tomatensaus OF vol-au-vent met frietjes of
gebakken aardappelen en sausje; 1 pils of 1 softdrink 30 cl.
Kinderen €10:
Keuze uit kinderschotel balletjes in tomatensaus OF vol-au-vent met
frietjes of gebakken aardappelen en sausje; 1 Capri-Sun, Cécémel of Fristi (20 cl).

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
In bijlage een foto van Koen en Kris Wauters.

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.

