


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 !



Show times
Shows in Nederlands

Oktober
23 - 25 - 26 - 30 - 31

November
6 - 8 - 9 - 14
December

5 - 7

Shows in Frans
November

1 - 2 - 15 - 16 - 21 - 22
23 - 27 - 28 - 29 - 30

December
4

Shows in Engels
December

17-18-19-20-21

Extra data volgen
Uitkopen ook mogelijk 

op andere data.

Formule aan € 140
(excl. btw)

Toegang tot de show

Welkomstdrink

Walking dinner voor de show
(Start 18u30 - drank inbegrepen)

Dessert tijdens de pauze

Open bar na de show (1 uur)

5 euro korting voor de parking
& gratis vestiaire

1 promojeton t.w.v. 10 euro aan de 
speeltafels of 15 euro aan de “one 

armed bandits”.

Op aanvraag:
Afterparty
Open bar

DJ
Dansinitiatie
Champagne

...

Max. capaciteit = 200 personen.

Info & boekingen: 
frederic@gatsbybelgium.be





New 2019 Teaser

Teaser video

Check out the video’s !

https://youtu.be/ncp5AenvJ8k
https://youtu.be/6whiwRuLMY8


“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



 “I would love you to attend our little party.
I’m sure you will.”

Maak deel uit van mijn eregasten, maak je op
om indruk op me te maken, beleef een 
overheerlijke diner-show en proef één van mijn
cocktails.

Vergeet je dansschoenen niet! 

Jay Gatsby

J. Gatsby
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