
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
 
 
Kursaal Oostende maakt zich op voor een drukke zomer. 
Gespreid over meer dan 100 evenementen verwacht 
men ruim 100.000 bezoekers. Met de musical ‘Mamma 
Mia’ staat opnieuw een internationale show op de 
planken, goed voor 22 voorstellingen. De expo staat dit 
jaar in het teken van het Oude China met de 
familievoorstelling ‘The Terracotta Army’.  
 
Mamma Mia voor het laatst in ons land 
 
Voor deze zomer werd samen met Fire-Starter de 
internationale musical ‘Mamma Mia’ terug naar Oostende 
gehaald voor wellicht de laatste tour op Belgische 
bodem. Van 21 juli tot en met 9 augustus staan er 22 
shows geprogrammeerd. In het weekend plant men 
tevens matinees, waardoor ook kids de kans krijgen van 
deze voorstelling te genieten. Traditioneel is opnieuw 
gekozen voor de Engelstalige cast waarbij vertalingen 
zijn voorzien op grote projectieschermen. De cast, 56 
acteurs groot, is exact dezelfde als deze op Broadway en 
West End , muv maandag. 
 
Invasie van het Terra Cottaleger 
 
Tot 6 september staat de expositie ‘The Terracotta Army and the First Emperor of 
China’ opgesteld in de diverse zalen van het Kursaal. Jammer genoeg kreeg de 
organisatie begin van de week reeds te maken met vandalen, die één van de 
buitenbeelden aan diggelen sloeg. Uit voorzorg werden reeds elke avond de hoofden 
van de beelden naar binnen gedragen, maar nu zal men ook de beelden zelf moeten 
beschermen. In totaal worden 300 reproducties van beelden, strijdwagens en objecten 
gepresenteerd in een interactief klank- en lichtspel. Er is een persoonlijke audiogids 
beschikbaar. De expo is dagelijks geopend vanaf 10 uur tot 18 uur, ingang via de 
zeedijk. 
 
Tussen rock en romantiek 
 
Deze zomer en in het najaar staan er tal van concerten op het programma. Zo passeert 
Rob de Nijs met zijn show ‘Tussen rock en romantiek’, brengt Queen Extravanganza 
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een ode aan Freddie Mercury en is Studio 100 van de partij met ‘Junior Musical 
Kadanza’. Günther Neefs viert zijn 50e verjaardag en 25 jaar carrière met de VRT Big 
Band in een gloednieuwe show ‘Back to swing’ op 4 en 5 september en sluit men de 
zomer af met het Keizerlijke Strauss orkest, Weens ballet en opera. 
 
Kursaal klassiek opent dan weer tegen oktober met het St.Petersburg State Symphony 
Orchestra. Ook grote namen van eigen bodem worden in de kijker gezet: France 
Springuel en zeker Walter Proost is prominent aanwezig. Arco Baleno brengt het 
familieconcert ‘Carnaval des animaux’ en het Nationaal Orkest van België begeleidt de 
eerste laureaat piano van de koningin Elisabethwedstrijd. Elk concert wordt vooraf 
ingeleid en dit keer opteert men om de 9 concerten aan te bieden aan de prijs vanaf 
125 euro. 
 
Nightlife 
 
De lounge in het Kursaal zet in op dj’s en de sets van Quality Labels Modus Vivendi. Als 
leuk extraatje kun je kans maken om een reis naar Ibiza te winnen. En noteer ook al de 
twee topfuiven van Pop Live (22.8) en Q-party (29.8)  Heb je in de Lounge uniek 
zeezicht, je ook kunt  naar het uniek Pop-Up Terrace .  Dat is ingericht op de luifel van 
het Kursaal. Ingang via de speelzaal van het casino! Je moet je wel aan de ingang 
legimiteren met je identiteitskaart. 
 
Tickets en info 
 
Surf naar : www.kursaaloostende.be. De Box Office van het Kursaal in Toerisme 
Oostende is elke dag open in de zomerperiode van 10 uur tot 18 uur en verkoopt tickets 
voor elk evenement. 
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