PERSCONFERENTIE- CONFERENCE DE PRESSE
PRESSCONFERENCE
BILZEN MYSTERIES: ALDEN BIESEN IN VUUR EN
VLAM
Impuls Communicatie
Landcommanderij Alden Biesen, Rijkhoven..0710.16
Jempi Welkenhuyzen & Anne Marie Jacob
Avondlijk beleefparcours ‘Bilzen Mysteries’ klaar voor grote publiek.
Zopas werd de Landcommanderij Alden Biesen in Rijkhoven bij Bilzen een topattractie
rijker: 'Bilzen Mysteries'. Een multimediaal beleefparcours dat je na zonsovergang
meeneemt in de 800 - jarige geschiedenis van het kasteel. En waar via je iPad en
koptelefoon in speciale klank- en lichteffecten een tiental historische taferelen tot leven
komen. Bilzen verwacht dat er zeker 50.000 bezoekers op af komen.
Niemand
minder
dan
de
Belgische topacteur Jan Decleir
vertolkt de rol van de Heer van
Biesen,
jonkheer
Armand
Roelants du Vivier. Als laatste
privé-eigenaar van Alden Biesen
neemt hij je virtueel mee op
tijdsreis.
Zo word je op sleeptouw
genomen doorheen de rijke
geschiedenis
van
de
Landcommanderij en de Duitse
Orde. Volg de Ridderbroeders
die op kruistocht gaan, de
dansende nimfen in de tempel
van
Minerva
tot
de
verwoestende vlammen waaraan
het kasteel haast ten onder ging.
Kortom,
een
verhaal
vol
authenticiteit, geloofwaardigheid,
maar ook met de nodige toetsen
van fantasie,
waardoor de
zintuigen van de bezoekers
zeker in vervoering komen.
De attractie kostte de slordige
som van 1,7 miljoen euro,
gefinancierd met SALK-middelen
en Toerisme Vlaanderen, maar
het resultaat aan Hi-Techsnufjes mag dan ook worden gezien.

Naast de klank- en lichtpromenade maakt het stadsbestuur van Bilzen zich nu al op
voor 'Deel 2' in de Alden Biesen Saga, nl. een nieuwe dagattractie waarbij een
educatieve zoektocht voor kinderen wordt gecombineerd met een zgn. 'infowalk' voor
de volwassenen. Hiermee haakt de stad in op de ontwikkelingen van de toeristische
'Plus'-visie bij Toerisme Vlaanderen. In dat kader moet ook de ontwikkeling van de
aanpalende 'Rentmeesters'-woning worden gezien. Deze wordt momenteel verbouwd
tot een vier-sterren luxehotel, goed voor een investering van nog eens 6,7 miljoen euro.
Op termijn moet het mogelijk zijn om, in combinatie met het congrestoerisme op Alden
Biesen zelf, 100 kamers aan te bieden, waardoor heel de regio en de nu al rijk gevulde
evenementenkalender van het cultuurhistorisch centrum een boost krijgt:
Praktisch:
"Bilzen Mysteries" vindt telkens plaats van zonsondergang tot middernacht. Tijdens de
zomer blijft de promenade toegankelijk tot één uur 's nachts. Dagelijks tijdens de
vakantieperiodes. Buiten de vakantie is de attractie toegankelijk van vrijdag tot en met
maandag. groepen of bedrijven moeten hun bezoek vooraf boeken van dinsdag tot en
met donderdag. Je moet rekenen op 70 minuten om het parcours te doorlopen. De '
video' - wandeling bestaat in vier talen: Nederlands, Frans, Duits of Engels. Bij on-line
reservatie betalen volwassenen 15 euro per ticket, voor kids en jongeren tussen 6 en 18
jaar is de prijs 12 euro en jonger dan 6 jaar is de toegang gratis.
Tickets via www.bilzenmysteries.be of ter plaatse aan de kassa, op basis van bezetting.
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