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Music Show Scotland is een indrukwekkend 
arenaspektakel met Keltische muziek en dans, 
humor en entertainment, gebracht door meer dan 
200 pipers, drummers, danseressen, muzikanten 
en zangeressen in een imposant kasteeldecor. 
Het levensgrote Highland Valley Castle is speciaal 
ontwikkeld voor de Music Show Scotland en is met 
zijn 70 meter breedte en 12 meter hoogte een unieke 
setting voor deze fenomenale showproductie.

Zing mee met de mooiste levensliedjes tijdens deze 
middagshow! Na een lekker middagmaal zorgen 
Corry Konings, Paul Severs, Bobby Prins, Albert en 
Kurt Crabbé voor de aangename sfeer. 

Programma: 12u00: Middagmaal:

Groentesoep met balletjes 
*** 

Kiptournedos met saus, warme groenten  
en aardappelgarnituur. 

*** 
Dessert

Aansluitend showprogramma

 18u00: Broodmaaltijd

Na het overdonderend succes van de spektakel-
musical 14-18, komt Studio 100 nu met een opvolger: 
de spektakel-musical 40-45. Deze spektakel-musical 
40-45 belooft zo spectaculair te worden als zijn 
voorganger en zal het verhaal vertellen van het verzet 
in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 
première is voorzien voor 2018, exact 100 jaar na het 
einde van de Eerste Wereldoorlog én het moment 
waarop helaas de kiem voor de Tweede Wereldoorlog 
werd gelegd.

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

AFREISDATUM
 � Zaterdag 17 november 2018 (19u30)

PLAATS
 � Sportpaleis - Antwerpen

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

AFREISDATUM
 � Donderdag 22 november 2018 (11u30)

PLAATS
 � Kaasboerin-Postel

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

AFREISDATA
 � Zaterdag 13 oktober 2018 (20u30)
 � Zaterdag 20 oktober 2018 (20u30)
 � Zondag 21 oktober 2018 (11u00)
 �Woensdag 31 oktober 2018 (20u30)
 � Zondag 4 november 2018 (11u00)

Zitplaats:

€ 53 pp
Opstapplaats: E10

€

Categorie 1:

€ 79 pp
Categorie 3: 
€ 62 pp
alleen vervoer: € 18 pp

Opstapplaats: woe 31/10: E11 
za 13/10 & 20/10: E4 • zo 21/10 & 04/11: E8

€

Categorie 1:

va € 60 pp*

Categorie 2: 
va € 55 pp*

alleen vervoer: va € 17 pp*

*Prijzen afhankelijk van de opstapplaats

Opstapplaats: E2

€

Music Show Scotland BELGIE • NIEUW

40-45 - Spektakel-Musical BELGIE

-€5 KORTING PER TICKET*

*Korting enkel geldig op weekdagen, niet op zater-
dag & zondag. Niet geldig bij alleen vervoer.

Carrousel van levensliedjes BELGIE


