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EXPERIENCE THE ROARING 20'S ON A NIGHT OUT YOU WILL NEVER FORGET !



Sinds maart verwelkomde 
Mr Gatsby meer dan 7000 
gasten in zijn geheime 
speakeasy in Brussel. 

Nu de zomer eraan komt, 
ging hij op zoek naar een 
leuke plek om die door 
te brengen... en die heeft 
hij nu gevonden. Hij en 
zijn vrienden brengen 
de zomer door in een 
schitterende villa in 
Knokke-Heist. 



“Great direction,
great production. 

Great Gatsby !”
Neil Patrick Harris

“Eén groot decadent feest, 
dat heel lang blijft nazinderen”

Metro

“Ain’t we got fun? Zeker weten!”
Krant West-Vlaanderen“Het meest onverwachte 

theateravondje van het jaar.”
Het Laatste Nieuws
“Een ongekende ervaring! Je zit 
er middenin en dat brengt het 
naar een heel ander level. Zalig!”
Eline De Munck

“Wat een spektakel!”
Flair

“This creative masterpiece
is a must-go-to!”
Broadway World



Welkom op uw trip naar de wilde jaren twintig. 
Herontdek F. Scott Fitzgeralds baanbrekend 
verhaal tijdens deze buitengewone productie vol 
fun, intriges en overdaad.

Na vijf verfilmingen en talrijke toneelstukken, 
brengt The Great Gatsby Immersive het verhaal 
van Jay Gatsby dichter bij u dan ooit, rijkelijke 
besprenkeld met dans, cocktails en verleiding. 

U beleeft in onze speakeasy op een geheime 
locatie in Brussel uw eigen verhaal. U gaat op 
avontuur met de acteurs en dwaalt rond door de 
verschillende ruimtes in het huis van Gatsby.
 
De show staat bol van stomende jazz, illegale 
drank en intieme ontmoetingen, stiekeme 
afspraken en gestolen kussen. Na vannacht zal 
geen enkele andere show nog hetzelfde zijn.

And remember… dress to impress old sport.
Let the twenties roarrrrr, like they never did 
before !



The Great Gatsby Immersive is een meeslepende 
beleving. Of beter nog, een immersive phenomenon, een 
meeslepend fenomeen. 

Grote woorden voor een waarlijk grote show-ervaring. 
Want ja, bij The Great Gatsby beleef je het allemaal zelf. 
Zonder jou geen show, geen spektakel, geen feest. De 
personages uit het stuk zijn echt en ze vertellen hun 
verhaal op een unieke manier en van heel dichtbij. Er is 
geen podium. Er zijn wel heel veel kamers. Slaapkamers. 
Een bureau. Een jazzbar. Een verborgen boudoir. En 
het publiek wordt meegenomen op sleeptouw. Er wordt 
samen gezongen en gedanst. Uiteraard hebben we graag 
dat ook jij meedoet en we zullen je in onze berichten 
aanmoedigen om “verkleed” te komen, maar dat is geen 
must….

Je krijgt een week of zo voor de show een bericht met 
het adres waar we je verwachten. Op dat moment starten 
we onze  teletijdmachine en brengen je terug naar de 
jaren 20. Een wereld vol glitters, pluimen, boa’s, hoeden 
en dassen, bevolkt met de personages uit het iconische 
Great Gatsby verhaal die jou een unieke ervaring geven 
en je misschien wel meenemen naar hun slaapkamer of 
uitnodigen op een privé-onderonsje.

Krijg je al zin?



Jay Gatsby - Timo Descamps
Daisy Buchanan - Emelien Raats
Tom Buchanan - Randall Van Duytekom
Myrtle Wilson - Veerle Malschaert
George Wilson - Aiko Janssens
Jordan Baker - Katja Retsin
Nick Carrawy - Ronald Jorritsma
Rosie Rosenthal - Samuel Van der Zwalmen
Chip (piano) - Ioana Mandrescu

Resident director - Oliver Tilney
Head of production - Golfo Migos
Associate director (NL) - Johan Depaepe
Choreography - Holly Beasley-Garrigan
Stage design - Jean Pierre Deschepper
Techniek - Stijn Goethals & Koen Goossens
Stage Manager - Jürgen Heuvinck
Bar manager - Deborah Thieme De Souza



Showtime !Praktische informatie

Première Knokke-Heist
9 juli 2019

Shows in Nederlands
10 juli - 4 augustus

Shows in Frans
6 - 18 augustus

 
Telkens van woensdag 

tot en met zondag

deuren open om 19 uur
de show start stipt om 20 uur

Tickets 59 euro (incl. kosten)

Silver, Gold & Champagne
VIP packages 

available

Tickets bestellen via
www.gatsbybelgium.be

& Toerisme Knokke-Heist

De Backer Frederic


De Backer Frederic

De Silver VIP formule 
bevat een Copperhead welkomstcocktail, een hoofdgerecht (keuze uit vlees, vis of vegetarisch), 
een glas wijn bij het hoofdgerecht, 
een drankje tijdens de pauze, een programma en een goodiebag.
130,00€ pp incl btw�

De Backer Frederic

De Gold VIP formule bevat een Copperhead welkomstcocktail, finger food hapjes, een hoofdgerecht (keuze uit vlees, vis of vegetarisch), twee glazen wijn bij het hoofdgerecht, dessert en een drankje tijdens de pauze, een programma en een goodiebag.
151,00€ pp incl. btw�

De Backer Frederic


De Backer Frederic

De Champagne VIP formule bevat een fles Pommery champagne per 2 personen, finger food hapjes, een hoofdgerecht (keuze uit vlees, vis of vegetarisch), dessert en een drankje tijdens de pauze, een programma en een goodiebag.
182,00€ pp incl btw�

De Backer Frederic
GATSBY'S DRUGSTORE
Silver VIP�

De Backer Frederic
GATSBY'S DRUGSTORE 
Gold VIP�

De Backer Frederic
Champagne VIP





The Guild of Misrule
& MB Creations
present
F Scott Fitzgerald’s

THE GREAT GATSBY
Adapted & Directed by
Alexander Wright

Producers Belgium
Manu Braff
Jean Pierre Deschepper
Peter Monbailleu

Original production
Brian Hook
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