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EVENEMENTEN

Tijdens de nieuwe Apassionata-show ‘Companions 
of Light’ mag u een vuurwerk vol emotie en creativiteit 
verwachten. Jong en oud zullen worden bekoord 
door dressuurnummers en taIrijke gedurfde stunts 
die vaardigheid en flexibiliteit vereisen van paard en 
berijder. Tegelijk zult u de meest veelzijdige gevoelens 
beleven, van kippenvel tot ultieme spanning, lachen, 
verwondering en meehuiveren. Grandioze paardrij- 
en danskunst, meeslepende muziek, fascinerende 
lichteffecten en een betoverend decor maken 
‘Companions of Light’ tot optimaal, uniek vertier voor 
groot en klein.

Hansi Hinterseer komt terug naar Hasselt, mét 
nieuw repertoire. We kennen geen man die meer 
verknocht is aan de natuur als Hansi Hinterseer. De 
meervoudige skikampioen én winnaar van menige 
slalom en reuzenslalom kent elk plekje in ‘zijn’ bergen. 
Fascinerend hoe hij er keer op keer rust en inspiratie 
vindt. Zijn alp, de wisseling van de seizoenen, de 
dieren… het zijn dé onderwerpen die terug te vinden 
zijn op zijn nieuwste album ‘Berg Sinfonie’.

Geniet mee van een onvergetelijke middag met 
o.a. Michael Lanzo, Lissa Lewis, Guy Neve en Nic 
Caan. Nadat u genoten heeft van een heerlijke lunch, 
brengen deze artiesten hun grootste hits. Kortom, 
een gezellig middagje uit!

Programma: 12u00: Middagmaal:

Scampi's op de wijze van de chef 
*** 

Parelhoenfilet met druivensaus,  
groentenkrans en kroketjes 

*** 
Crème Brulée

Aansluitend showprogramma

  18u00:  Avondmaal: 
Frikadellen met kriekjes en brood

INBEGREPEN
 � Zitplaats in de gekozen categorie
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
 � Zaterdag 03 maart 2018 (14u00)

PLAATS
 � Vorst Nationaal - Brussel

INBEGREPEN
 � Zitplaats in de gekozen categorie
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
 � Zaterdag 10 maart 2018 (18u00)

PLAATS
 � Ethias Arena - Hasselt

INBEGREPEN
 � Zitplaats
 � Vervoer met luxe autocar
 � 3-gangen middagmaal
 � Avondmaal
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
 � Donderdag 15 maart 2018 (11u30)

PLAATS
 � Hof ten Eede - Haaltert

Zitplaats: 
€ 52,50 pp
Opstapplaats: E5

€

Parterre: 
va € 80 pp*

Categorie 3: 
va € 62 pp*

alleen vervoer: va € 16 pp* 

*Prijzen afhankelijk van de opstapplaats 

Opstapplaats: E11

€

Categorie 1:

va € 73 pp*

kinderen tem 11 jaar: va € 50 pp*

Categorie 3: 
va € 53 pp*

kinderen tem 11 jaar: va € 41 pp*

alleen vervoer: va € 16 pp* 

*Prijzen afhankelijk van de opstapplaats 

Opstapplaats: E6

€

Apassionata • Companions of Light BELGIE • NIEUW

Hansi Hinterseer BELGIE

Show met de gouden stemmen BELGIE • NIEUW


