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CAVALLUNA – World of Fantasy tijdens grote Europa-tournee ook in Antwerpen en Brussel 
Nieuwe naam 

 
De populaire paardenshow die al vele jaren Antwerpen aandoet en sinds 2018 ook Brussel pakt uit met
een nieuw programma én een nieuwe merknaam! Het populaire showformaat kreeg vanwege de nóg 

hogere kwaliteit en de verdere ontwikkeling van de gehele organisatie een nieuwe naam en gaat 
voortaan als “CAVALLUNA” op tournee. 

 
Het eerste programma met de titel “CAVALLUNA – World of Fantasy” neemt je mee op een 

onvergetelijke reis: de jonge Tahin ontdekt een wereld voorbij de realiteit, waarin zijn innigste wensen 
en fantasieën bewaarheid worden. Tussen betoverde droomwouden en fantastische wezens maakt hij 

kennis met de mooie Naia, die hem meeneemt op een reis door haar wonderbaarlijke thuisland. 
 

Nieuwe dimensie 
 

Al met “Companions of Light” overtuigde creatief directeur en regisseur Klaus Hillebrecht 
honderdduizenden toeschouwers met beelden van een prachtige show, een grandioze vertolking en 

een onmiskenbare soundtrack. 
 

Van oktober 2018 tot juni 2019 zal “CAVALLUNA – World of Fantasy” met een fantastische symbiose 
van paardrijkunst, acrobatiek, dans en muziek de toeschouwers in heel Duitsland en Europa in haar 

ban brengen. Beleef wat het betekent wanneer wensen uitgroeien tot een avontuur en verheug je nu al 
op onvergetelijke momenten en beeldschone paarden. 

Cavalluna - World of Fantasy 
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Walking Dinner 199€ excl. BTW/pp 
 
- één gereserveerde VIP-parkeerplaats per 2 personen met begeleiding door onze parkeerwachters 
 
- toegang tot de VIP-ruimte vanaf 2 uur vóór het evenement 
 
- onthaal door onze host(esse)s 
 
- bewaakte vestiaire 
 
- een voorgerechtje en walking dinner (maaltijdvervangend) en hapjes 
 
- dranken naar believen, geserveerd door ons bedienend personeel, voor en na het evenement en 
tijdens de (eventuele) pauze 
 
- één plaats in de zaal in de tribune 111, van de duurste categorie (raadpleeg het zaalplan via de 
“Plan Je Bezoek”-pagina; toewijzing van stoelen gebeurt in volgorde van ontvangst van de 
bestellingen) 
 
- de mogelijkheid om met een hapje en een drankje na te genieten tot 2 uur na het evenement 

Walking Dinner


