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25 procent korting in Plopsa Theater voor inwoners van De
Panne en Veurne

Inwoners van De Panne en Veurne kunnen tegen een gereduceerd tarief kaarten
kopen voor concerten in het Plopsa Theater. Plopsa wil zo bijdragen aan de
culturele uitstraling van de regio.
Inwoners van De Panne en Veurne genieten 25 procent korting bij de aankoop van tickets voor
concerten in het Plopsa Theater. De korting geldt voor voorstellingen die Plopsa in eigen beheer
organiseert en voor zo goed als bijna alle concerten die door externen georganiseerd worden in het
Plopsa Theater.
CEO Steve Van den Kerkhof licht toe: “We willen ons theater niet alleen voor parkshows of nationale
evenementen zoals Miss België gebruiken. We willen het Plopsa Theater ook regionaal profileren en
zo bijdragen tot de culturele uitstraling van de regio.”
“Het spreekt voor zich dat we voor een samenwerking te vinden waren,” zegt burgemeester van De
Panne Ann Vanheste. “We werken al jaren voor verschillende projecten op een goede manier samen
met Plopsa.”
“Het is voor de inwoners van Veurne een meerwaarde dat ze tegen een voordelige prijs concerten
kunnen meepikken in het prachtige Plopsa Theater. Wij zijn heel tevreden over deze samenwerking,”
zegt burgemeester van Veurne Peter Roose.
Inwoners van Veurne kunnen kaarten aan een voordeeltarief kopen in de bibliotheek van Veurne. De
Pannenaars kunnen tickets kopen bij de Dienst Toerisme. De voordeelprijs wordt alleen toegekend
op vertoon van de eigen identiteitskaart.

Programmatie Plopsa Theater 2014:
3 juli: Ment TV Vlaamse Top 10
11 juli: Rob De Nijs in concert
26 september: Clouseau live 2014 (bijna uitverkocht!)
29 november: Will Tura in concert

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Meer informatie over de programmatie in het Plopsa Theater vindt u op www.plopsatheater.be
Bijhorend beeldmateriaal is downloadbaar via https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157645016737586/
Voor meer informatie neemt u contact op met Gwendy Darras – g.darras@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58/ 42.98.95
of +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 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 de Demerstraat in Hasselt.

