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ALLE DAGEN FEEST 

Het Vakantiesalon Antwerpen viert feest en dat zullen bezoekers merken. Tijdens de beurs zorgen 

organisatoren en exposanten dagelijks voor exotische dansen, mediterrane muziek of zang van bij 

ons. Zangeres Kathleen (ex K3) bijt tijdens de opening de spits af met een bijzonder optreden. 

Voor de verjaardageditie van het Vakantiesalon Antwerpen kozen de organisatoren het toepasselijke 

thema ‘dans en muziek’. Heel wat vakantiebestemmingen zijn immers ook synoniem voor populaire 

dansen: Argentijnse tango, oriëntaalse buikdansen, Hawaiiaanse hula zijn slechts een paar 

voorbeelden van dansen die onmiddellijk in vakantiesfeer brengen. Tijdens het Vakantiesalon 

Antwerpen brengen de vele exposanten boeiende bestemmingen en vakantieformules en op 

verschillende plekken zal de bezoeker door dans en muziek verleid worden.  

 

Zingen met Kathleen 

Kathleen Aerts verliet in 2009 de populaire groep K3 en startte een nieuw leven in Zuid-Afrika waar 

ze rondreizen aanbiedt. Kathleen zingt nog steeds en hoe! Op donderdag is de zangeres vanaf 17u00 

te zien en te horen op het podium in Hal4. Tijdens de nocturne laat de zangeres, samen met haar 

begeleidende balletgroep, de bezoekers genieten van songs uit haar recent repertoire. Op vrijdag 26 

januari reikt Kathleen de trofee uit van beste B&B in het buitenland (17u30, workshopruimte in Hal 

2). Op zaterdag kunnen bezoekers een interview meemaken met de zangeres (11u30, Hal 2, 

workshopruimte. Wie de ingangskaarten voor de beurs via de site bestelt, maakt kans op een 

exclusieve reis naar Zuid-Afrika, aangeboden door Kathleen. Ze maakt de winnaar op zondag 28 

januari bekend (15u00, podium Hal 4). Je ontmoet Kathleen en haar team ook tijdens de beurs op de 

stand van StievieWonderTours (Hal 4/Stand 4709) 

 

Hip hop of flamenco 

Born 4 Dance is een van de grootste dansscholen van ons land. Zij tonen hun kunnen tijdens 

dagelijkse optredens op het podium in Hal 4 (om 16u00, zondag om 17u00): Amerikaanse hip hop, 

oriëntaalse buikdansen en indrukwekkende break dance staan op het programma.  

Op donderdag 25/01 (13u00) en op zondag 28/01 (13u00) brengt de groep Lunar op het podium in 

hal 4 een flamencodemonstratie en kunnen bezoekers meedoen om sevillanas te leren. Meer 

flamenco vind je de hele tijd op de stand van La Barraca in Hal 1/Stand 1110). Bovendien organiseert 

auteur Guido Declercq verschillende lezingen over het Zuid-Spaanse fenomeen flamenco. Op 

zondagnamiddag worden bezoekers in Hal 1 op verschillende momenten door flamenco flash mobs 

verrast van Flamencoantwerp.be. 



Wie fan is van de mooie verschijning die zich in 2018 The Voice van Vlaanderen mag noemen, moet 

zeker langskomen op zaterdag 27 januari. In de namiddag houdt Luka een fotomoment en zal ze 

aanwezig zijn op de stand van Bij Landgenoten (Hal 4/Stand 4413). Luka zal die namiddag voor één 

van haar fans een bijzondere verrassing mee hebben. 

Het animatieprogramma wordt vervolledigd met Andalusische salsaworkshops, muziek en dans uit 

Peru en Nepal, optredens van de Fietsmadammen en Georgisch ballet door de groep Medea. 

Het Vakantiesalon van Antwerpen is de gezelligste en grootste reishappening in Vlaanderen en vindt 

van donderdag 25 tot en met zondag 28 januari 2018 plaats in de hallen van Antwerp Expo. Alle 

dagen van 10u00 tot 18u00, op donderdag tot 20u00. Gratis workshops en presentaties in de 

workshopruimte in Hal 2 en de bloggerszone in Hal 4. Optredens in Hal 4. 

Meer informatie over de beurs, het programma en voordelige ingangskaarten op www.vakantiesalon-

antwerpen.be  

Info voor de redactie: 

-Perscommunicatie Vakantiesalon Antwerpen: Erwin De Decker, 0475/49.10.20, 

erwin.dedecker@skynet.be   

-eerder gepubliceerde persmededelingen op www.vakantiesalon-antwerpen.be/pers  

- Vakantiesalon Antwerpen is een organisatie van Conceptum Exhibitions N.V. 

Projectverantwoordelijken :  Christelle Fiore, 02/808.41.72, cfiore@conceptum.eu , Valérie Obbiet, 

02/808.41.81, vobbiet@conceptum.eu , Natasha Pierle, 02/808.41.65, npierle@conceptum.eu  

-Communicatieverantwoordelijke Conceptum: Marie-Sophie Van den Abeele, 02/808.41.61, 

mvandenabeele@conceptum.eu  

 

http://www.vakantiesalon-antwerpen.be/
http://www.vakantiesalon-antwerpen.be/
mailto:erwin.dedecker@skynet.be
http://www.vakantiesalon-antwerpen.be/pers
mailto:cfiore@conceptum.eu
mailto:vobbiet@conceptum.eu
mailto:npierle@conceptum.eu
mailto:mvandenabeele@conceptum.eu

