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Semino Rossi weet als geen ander hoe hij schlagers 
op niveau en met verfijning neer kan zetten zonder 
daarbij het volkse gevoel uit het oog te verliezen. Het 
maakt hem één van de meest succesvolle Duitstalige 
artiesten van de afgelopen 15 jaar. Bij zijn vorige 
tour ‘Amor – De mooiste liefdesliedjes aller tijden’ 
koos Semino Rossi voor een rustige, romantische 
benadering. Voor zijn nieuwe tour in 2018 staat het 
meezingen en meevieren weer centraal. Uiteraard 
nog steeds in Semino-stijl! Zijn bekendste hits zullen 
zeker aan bod komen in de show, maar ook songs uit 
het album ‘Ein Teil von mir’, dat verscheen op 23 juni 
2017. Semino Rossi zal er op 18 mei 2018 in de Ethias 
Arena Hasselt alles aan doen om een exclusieve 
atmosfeer te creëren, zodat u kan genieten van een 
onvergetelijke en persoonlijke concertervaring.

Veertig jaar geleden, in 1977, overleed The King of 
Rock ‘n Roll, Elvis Presley. Doorheen de jaren heeft 
het icoon nog niets aan populariteit ingeboet. Zijn 
onvergetelijke muziek en controversiële heupbewe-
gingen veroorzaakten destijds een verschuiving in de 
muziekwereld en als best verkopende soloartiest aller 
tijden leeft hij onverminderd in de harten van zijn fans 
voort. Elvis, de musical blikt terug op zijn indrukwek-
kende carrière met een spetterende muzikale show 
vol bekende hits, authentieke moves en uitbundige 
kostuums.

Een concert van Frans Bauer is inmiddels, na 
meer dan 1.000 succesvolle theatervoorstellingen, 
méér dan een aaneenschakeling van zijn enorme 
repertoire aan hits. De ongekend populaire moderne 
troubadour vermaakt het publiek op een manier zoals 
alleen hij dat kan. Laat u meeslepen in een avond 
ongedwongen vermaak van Nederlandse bodem. Op 
veler verzoek staat Frans Bauer terug in het theater 
met “Frans Bauer-Tour de Frans”. Een fonkelnieuwe 
live-voorstelling, onder begeleiding van het toporkest 
de Holland Showband en de beeldschone dames van 
The Dance Company.

INBEGREPEN
 � Zitplaats categorie 1 (parterre)
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
 � Vrijdag 18 mei 2018 (20u00)

PLAATS
 � Ethias Arena - Hasselt

INBEGREPEN
 � Zitplaats categorie 2
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
 � Donderdag 21 juni 2018 (15u00)

PLAATS
 � Ethias Theater - Hasselt

INBEGREPEN
 � Zitplaats in de gekozen categorie
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
 � Zondag 03 juni 2018 (15u00)

PLAATS
 � Stadsschouwburg - Antwerpen

Categorie 1:

€ 61 pp
Categorie 3: 
€ 47 pp
alleen vervoer: € 18 pp 

Opstapplaats: E2

€

Categorie 2:

€ 49 pp
Opstapplaats: E7

€

Categorie 1:

va € 77 pp*

alleen vervoer: va € 16 pp* 

*Prijzen afhankelijk van de opstapplaats 

Opstapplaatsen: E15

€

Semino Rossi BELGIE

Elvis, de Musical BELGIE • NIEUW

Frans Bauer • Tour de Frans BELGIE • NIEUW


