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In 2019 vindt de 14de editie van het Schlagerfestival 
plaats in de Ethias Arena in Hasselt. Dit festival kiest 
voor een gezonde muzikale mix van vaste waarden en 
nieuwkomers. Ambiance verzekerd.

Tijdens een geweldige show zorgen Oscar Harris, 
Sasha & Davy, Daisy Thijs, Patrick Onzia, Loïce Molla 
& Partner en Stardancers Showballet  voor vuurwerk 
in de Kaasboerin. Voeg daarbij een heerlijk middag-
maal en u heeft de ingrediënten voor een geslaagde 
shownamiddag.

Middagmaal: 

Romig bloemkool-broccolisoepje 
*** 

Kalkoenrollade met saus, warme groenten  
en aardappelgarnituur 

*** 
Dessert

Theater Elckerlyc is al 60 jaar het plezantste theater. 
Geniet met ons van de hilarische toneelvoorstelling “ 
’t Schoon Verdiep”. Wanneer de nieuwe vrouwelijke 
Burgemeester van Antwerpen van plan is om de 
avond door te brengen met haar loverboy, een 
schepen van de oppositie, lopen de zaken rampzalig 
mis! In een suite op het schoonste verdiep van het 
hotel plannen ze hun romantische date en ontdekken 
meteen een lijk dat vast zit onder een schuifraam. 
Tijd om de hulp in te roepen van haar secretaris om 
zich los te wringen uit deze penibele situatie. Zoniet, 
kan deze uitspatting wel eens haar plek kosten op ’t 
schoon verdiep van Antwerpen! Ray Cooney wordt 
vandaag erkend als 'THE MASTER OF FARCE', 
hij schreef komedieklassiekers zoals “Taxi Taxi”, 
“Kassa Kassa” en “Jan, Pier & Pol”. De Komedie 
Compagnie speelde al veel successen van deze 
wereldwijd populaire auteur. Een ‘Cooney’ in dit 
jubileumseizoen kon dus onmogelijk ontbreken. 
Christophe Ameye staat in voor de regie. De naam 
van Dirk Van Vooren is al bekend.

INBEGREPEN
 � Zit- of staanplaats categorie 2
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATA
 � Vijdag 29 maart 2019 (20u30) zit- of staanplaatsen 
middenplein
 � Zaterdag 30 maart 2019 (20u30)  staanplaatsen 
middenplein of zitplaaten tribune
 � Zondag 31 maart 2019 (15u00) zit- of staanplaatsen 
middenplein

PLAATS
 � Ethias Arena - Hasselt

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

AFREISDATUM
 � Donderdag 21 februari 2019 (12u00)

PLAATS
 � Kaasboerin-Postel

INBEGREPEN
 � Zitplaats
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
 � Zaterdag 11 mei 2019 (20u15)

PLAATS
 � Theater Elckerlyc - Antwerpen

Zitplaats:

€ 55 pp
Opstapplaats: E1

€

Zitplaats:

€ 41 pp
alleen vervoer: € 19 pp 

Opstapplaats: E11

€

Categorie 2: 
va € 53 pp*

alleen vervoer: va € 16 pp*

*Prijzen afhankelijk van de opstapplaats

Opstapplaats: E4

€
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Vuurwerk in de Kaasboerin

Het Schlagerfestival BELGIE • NIEUW

BELGIE • NIEUW

't Schoon Verdiep BELGIE • NIEUW


