
Vorst Nationaal

 

13 november 2019

 

08:00 pm Concert



Björk Cornucopia Tour

wo 13.11.2019 
Deuren - 18:30
Aanvang - 20:00

Björk kondigt vandaag (05.08.19) een uitzonderlijke concertreeks aan,
 waarmee ze enkele zorgvuldig geselecteerde steden zal aandoen. 
Op het menu onder meer Brussel! De IJslandse artieste staat op woensdag 13
november op de planken in Vorst Nationaal, waar ze ons voor het allereerst in
Europa haar nieuwe Cornucopia-show voorstelt. Een absoluut onmisbare
muzikale en visuele totaalervaring.
Cornucopia is een creatie en ontwerp van Björk zelf en werd gerealiseerd onder
leiding van de Argentijnse Lucrecia Martel. 
Deze eerste samenwerking van de IJslandse artieste met de theaterwereld ging
afgelopen lente in première in The Shed in New York. Na een tijdje in Mexico City
laat Björk de productie, die ze zelf beschrijft als haar meest succesvolle show tot
nog toe, dit najaar dus los op een Europees publiek en dat tijdens een zeer
gelimiteerd aantal concerten. De critici zijn unaniem en lovend over dit unieke
muzikale en visuele spektakel een intrigerende ontmoeting tussen akoestisch en
digitaal. Innovatief multitalent Björk blijft inspireren en verlegt keer op keer haar 
artistieke grenzen.



FORMULES

Street Food Experience 
 
The Street Food Experience includes:
 
One reserved VIP spot per two persons on our attended
parking lotAccess to the VIP area as of 2 hours before the
eventWelcome by stewards and stewardessesSecure
cloakroomStreet
 Food: diverse range of fish, meat and vegetarian street
food dishes before the show, salty nibbles during the
(possible) break and a dessert after the showUnlimited
drinks served by our waiting staff, before and after the
event and during the break (if there is one)One
 seat in the concert hall of the most expensive category in
the stands 111-112 (consult the seating plan on the "Plan
Your Visit" page; seats will be allocated in the order of
bookings received)
Access to the VIP area until 2 hours after the event

Street Food Experience 

 

Street Food 

 

(maaltijdvervangend): divers aanbod aan

wereldse street food 

 

gerechten (vis-, vlees- en vegetarische) 

 

vóór de show en een dessert na 

de show

 

223€ excl BTW



CONT AC T

Gillles 0485 007 447 Frédéric 0478 42 06 47 

www.viparrangementen.com


