
€ 79 pp  (Categorie 2)

Opstapplaats: E8

€ 59 pp  (Zitplaats)

Opstapplaats: E6

€ 109 pp  (Categorie 2)

Opstapplaats: E4

De échte beleving van deze klassieker vind je in het 
theater. ‘The Sound of Music’ vertelt het verhaal van 
Maria, die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven 
en de opdracht krijgt van moeder overste om als 
gouvernante te werken bij de familie Von Trapp. Daar 
komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van 
kapitein Von Trapp onder een te streng regime leven. 
Wanneer de kapitein een tijd van huis is, laat Maria 
de kinderen weer opbloeien. Het hartverwarmende 
verhaal en liedjes als ‘Do Re Mi’, ‘My Favorite Things’ 
en ‘Edelweiss’ maken ‘The Sound of Music’ tot een 
klassieker die je simpelweg niet mag missen.

INBEGREPEN
• Zitplaats categorie 2
• Vervoer met luxe autocar
• BTW
• Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
Zondag 13 december 2020

PLAATS
Stadsschouwburg - Antwerpen

Kom met ons genieten van een wervelende 
travestietenshow in ambiancerestaurant Mask’ara. 
Geniet van een lekker middagmaal, gevolgd door 
een travestietenshow vol glitter en glamour. Bij het 
binnenkomen wordt u meteen begroet door the one 
and only Madame Zsa Zsa Lamor. Het belooft een 
onvergetelijk namiddag te worden en de artiesten op het 
podium geven het beste van zichzelf. Ze halen alles uit 
de kast om u met een voldaan gevoel naar huis te doen 
gaan….en vastberaden te doen weerkeren.

Programma:
Op het menu:

Huisbereide tonijnsalade
—
Kip met appelmoes en kroketten
—
Dessert

Aansluitend showprogramma.

INBEGREPEN
• Zitplaats 
• Vervoer met luxe autocar
• Middagmaal en show
• BTW
• Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
Zondag 18 oktober 2020

PLAATS
Mask’ara - Borsbeek

Semino Rossi, de bekende Oostenrijkse schlagerzanger van 
Argentijnse komaf, komt eind 2021 weer naar Hasselt. Vanaf 
de herfst gaat Semino Rossi, de absolute hartenveroveraar 
en één van de meest succesvolle Duitstalige artiesten van 
de afgelopen 15 jaar, op een grote tournee. Zijn muzikale 
reis voert hem door 7 landen met in totaal 61 concerten. Met 
onder zijn arm natuurlijk zijn gloednieuwe succesalbum ‘So 
ist das Leben’. De charismatische uitzonderlijke artiest met 
Argentijnse roots vertoeft al vele jaren aan de top van de 
commerciële muziek dankzij zijn fantastische carrière. Met 
live-optredens demonstreert elke zanger zijn kunnen. Semino 
Rossi legt op dat vlak de lat zeer hoog in de muzieksector. 
Wanneer Semino op het podium staat, merkt het publiek 
al van bij de eerste noten dat daar iemand zingt en spreekt 
met heel zijn ziel en zijn hart blootlegt. Met zijn kwaliteiten 
als entertainer en zijn charmerende humor tekent Semino 
persoonlijk voor concerten vol variatie en emotie. Semino 
Rossi nodigt al zijn fans uit om hem te vergezellen op de 
muzikale reis die hij onderneemt samen met zijn geweldige 
band en zijn fantastische danseressen. Beleef met hen 
onvergetelijke uren op 12 november 2021 in de Ethias Arena!

INBEGREPEN
• Zitplaatsen categorie 2
• Vervoer met luxe autocar
• BTW
• Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
Vrijdag 12 november 2021

PLAATS
Ethias Arena - Hasselt
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België

THE SOUND OF MUSIC

België

SEMINO ROSSI: SO IST DAS LEBEN 

België

TRAVESTIETENSHOW


