
Brussel Esplanade

19 mei 2019

 

6:00 pm Spektakel Musical



Het ontstaan van België komt tot leven

Historalia Productions presenteert in de zomer van 2020 haar vierde 

musicalspektakel '1830'. 

We vertrekken vanuit de wortels van onze 

nationale geschiedenis en brengen op een onvergetelijke manier hulde

aan

 de geboorte van het Koninkrijk België. 

Het kasteel de Merode en het omliggende domein vormen het kader voor

deze unieke theaterervaring.

 De voorstelling zal bol staan met spectaculaire en levensechte scènes. 

We benaderen de opkomst van België vanuit twee perspectieven: het

Belgischeen het Hollandse. 

lAls publiek ervaar je beide visies vanaf een andere llocatie op het

domein. Je verplaatst je letterlijk van het ene theater naar het andere

waar telkens plaats is voor 720 toeschouwers. 

Uiteindelijk komen beide groepen samen op de derde locatie voor een 

spectaculaire apotheose in openlucht.

In totaal verwelkomde Historalia meer dan 80.000 toeschouwers tijdens

 de vorige shows. Voor de vierde keer is de regie in handen van Luc 

Stevens en de muzikale omkadering is opnieuw het domein van Sam

Gevers. 

Hij tovert voor deze productie een frisse pop- en R&B sound uit zijn

 hoed. Florian Boutonnier zal na zijn prachtige choreografieën tijdens 

Rubens ook 1830 tot leven brengen met een fantastisch dansensemble.

 

 

 

 



Arrangement

Enkel op aanvraag te verkrijgen via

info@viparrangementen.com

Voor bedrijven en grote groepen

 

Exclusief driegangendiner in de Ridderzaal van het kasteel

bereid door chef Felix Alen

Centrale plaatsen in de tribunes

Kussentje op de stoelen

Dekentje voorzien in de apotheose-tribune

Programmaboekje

Drie drankjes p.p. in luxezone in de foyer

Aparte parking en VIP-ingang

Mogelijkheid om gebruik te maken van golfcarts op het

domein indien u moeilijk te been bent

*Prijzen op aanvraag

 

 

 

 

 

per persoon (excl. BTW)

175€
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Parkeren op het kasteeldomein is niet toegestaan.

We vragen aan al onze toeschouwers om voldoende tijd te

voorzien om je van de parking naar de ingang te begeven.

Mensen die slecht te been zijn, kunnen begeleiding ter 

plaatse aanvragen. Zij kunnen bij aankomst, tijdens de pauze

en na de voorstelling gebruik maken van golf carts.

Heb je een VIP-ticket of een Luxe-ticket? Er zal een aparte

parking per tickettype voorzien zijn. Dit adres wordt later op

de website en via mail gecommuniceerd.

 

Heb je een Standaardticket?

Er zijn verschillende parkings in het centrum van Westerlo,

allen op wandelafstand van het kasteelpark, maar voorzie

min. 15 minuten om van de auto naar het domein te wandelen. 

Op deze plaatsen mag je onbeperkt en gratis parkeren:

aan de ALDI van Westerlo (Boerenkrijglaan 59A)parking

gemeentehuis Westerlo (Boerenkrijglaan 61)parking Sint-

Lambertusschool (Wolfstraat)Denis Voetsstraat aan de kerk

van Bergom (Diestsebaan 33)

Parking
Het spektakel vindt plaats op het domein van het Kasteel de

Merode in Westerlo.

Ingang is voorzien via de Merodedreef 2. 

Voor VIPS zal een aparte ingang voorzien zijn. 

Dit adres wordt later gecommuniceerd.

 

 

 

 

Locatie

Beschikbare speeldata

Donderdag 13 augustus 2020

Vrijdag 14 augustus 2020

Zaterdag 15 augustus 2020

Zondag 16 augustus 2020

Dinsdag 18 augustus 2020

Woensdag 19 augustus 2020

Donderdag 20 augustus 2020

Vrijdag 21 augustus 2020

Zaterdag 22 augustus 2020

Zondag 23 augustus 2020

 

 

Dinsdag 25 augustus 2020

Woensdag 26 augustus 2020

Donderdag 27 augustus 2020

Vrijdag 28 augustus 2020

Zaterdag 29 augustus 2020

Zondag 30 augustus 2020



CONT AC T

Gillles 0485 007 447 Frédéric 0478 42 06 47 

www.viparrangementen.com


