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Sinds 2003 toert het Duitse Apassionata rond in Europa
met zijn succesvolle paardenshows. Jaarlijks brengt het
zo’n 500.000 toeschouwers in vervoering met stunt rijden
en dressuur van paarden, ballet en circusacts.
De show komt voor de elfde keer naar Antwerpen, deze
keer niet naar het Sportpaleis, maar naar de kleinere
Lotto-Arena wat alleen maar het belevingsaspect ten
goede kan komen. Het Antwerpse Sportpaleis
organiseerde een prospectiepersreis naar de show met
bezoek aan backstage in de Ahoy in Rotterdam.
Apassionata 2016 heeft als thema “In de ban van de
spiegel”: een mysterieus verhaal van de zusjes Amy en
Tracy die aangetrokken worden door een tovenaar om
een tent te betreden waar een spiegel in scherven
uiteenvalt. Tracy kan uit de greep van de tovenaar blijven, Amy niet en om haar zus te
kunnen bevrijden dient ze een reis door een wereld van fantasie te maken en door de
scherven van de spiegel terug in elkaar te laten passen, de macht van de tovenaar te
breken.
Een hele plejade van paardenrassen (15)
verzorgen de hoofdmoot van de show:
lusitano’s,
friezen,
lipizzaners,
shetlanders, … zelfs een ezel. Het geheel
wordt omkaderd met circusacts en ballet.
Belangrijke aspecten van de show zijn
verder de fascinerende (vloer)belichting
en videobeelden.
Bewondering
voel
je
voor
de
dressuurnummers
met
een
tiental
schimmels of met twee Friezen, voor een
Spaanse garrocha waarbij twee veehoeders met een lans duelleren, of voor een perfect
uitgevoerde quadrille … Adembenemende stunts worden in westernstijl uitgevoerd met
handstanden, duiken onder de paarden door, enz.

Ieder jaar wordt de show opgebouwd
rond een centraal thema en worden
paardenstallen uit Europa uitgenodigd
om deel te nemen. Dit jaar nemen er 9
verschillende paardenstallen aan deel,
die van oktober tot april een tournee
maken langs een dertigtal Europese
steden.
Apassionata is een ideale familieuitstap, kinderen tot 9 jaar krijgen 50%
korting op de tickets van 42, 52 en 62
euro.
Opvoeringen op 20 februari om 15 en 20 u. en op 21 februari om 14 u.
INFO: http://www.apassionata.com/nl/in-de-ban-van-de-spiegel/
http://www.lotto-arena.be/nl
PERSCONTACT:

.

Foto’s: Apassionata

Maarten Mennes maarten.mennes@sportpaleisgroep.be
Annelore De Swaef hannelore.deswaef@sportpaleisgroep.be

