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VIP-arrangementen
Een onvergetelijk event voor klanten en relaties

Na het overdonderend succes van de musical 14-18,  
komt Studio 100 met een nieuw prestigeproject: de 
spektakel-musical 40-45. 

Antwerpen, net na de eerste wereldoorlog. Staf en Louis 
Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien 
op in een warm nest. De broers worden hartsvrienden 
en niets lijkt hun band te kunnen breken. Tot het 
onvermijdelijke gebeurt : de Tweede Wereldoorlog breekt 
uit en dat laat sporen na in elke huiskamer, in elk gezin. 
Ook in het gezin van Staf en Louis… 

Locatie

Voor deze productie werd gekozen om een nieuwe 
theaterlocatie te creëren. 40-45 noemen we dan ook 
niet zomaar een spektakel-musical. In samenwerking met 
Katoennatie wordt er een nieuwe hal, exclusief voor deze 
spektakel-musical, gebouwd. 

Studio 100 trekt opnieuw 100% de kaart van de 360° 
beleving voor de bezoeker en wil werken met het 
concept van BEWEGING.

Receptie-arrangement

> 1 ticket van categorie 1
> 1 gepersonaliseerde uitnodiging
> 1 VIP-parking en VIP-onthaal door 
 hostessen
> Vestiaire
> Ontvangst en begeleiding door onze 
 hostessen naar een gereserveerde
  VIP-ruimte
> VIP-receptie gedurende 1,5 uur 
 met koude en warme hapjes vóór de  
 voorstelling
> 1 uur open bar na de voorstelling

Prijs: € 135

Walking dinner-arrangement

> 1 ticket van categorie 1
> 1 gepersonaliseerde uitnodiging
> 1 VIP-parking en VIP-onthaal door   
 hostessen
> Vestiaire
> Ontvangst en begeleiding door onze  
 hostessen naar een gereserveerde   
 en voor u gepersonaliseerde
  VIP-ruimte
> Welkomstaperitief
> Walking dinner gedurende 2 uren   
 vóór de voorstelling
> 1 uur open bar na de voorstelling

Prijs: € 185

Tickets

Ticketprijzen

Luxeplaatsen*  € 94,95
Cat 1  € 69,95
Cat 2  € 59,95
Cat 3  € 49,95

* Dit zijn de beste plaatsen in de zaal. 
Bovendien wordt u getrakteerd op een 
drankje na de voorstelling en krijgt u per  
2 tickets een gratis programmaboek.

Prijzen onder voorbehoud en inclusief 
6% btw. Bovenstaande prijzen zijn 
weekendprijzen. Er is een korting van € 5  
op de voorstellingen tijdens de week.

Vraag ook naar onze groepskortingen.

Vraag naar onze bijkomende arrangementen!
Prijzen vip-arrangementen zijn exclusief btw. Bovenstaande arrangementen zijn te reserveren vanaf 20 personen. Vanaf 
100 personen, kunnen we een voorstel op maat uitwerken. Voor voorstellingen tijdens het weekend voorzien we een 

toeslag van € 5/pp voor de arrangementen. De meegedeelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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