
 
PERSBERICHT 

NCL BREIDT ENTERTAINMENT UIT MET SIX: DE MUSICAL 

SIX, de bekroonde musical, is dit jaar te zien op Norwegian Bliss, Breakaway en Getaway 
  
Amsterdam, 7 augustus 2019 – Norwegian Cruise Line (NCL), innovator binnen de 

cruisewereld, heeft vandaag aangekondigd dat SIX, de veelgeprezen Britse popmusical over de 

zes vrouwen van Henry VIII, dit jaar zijn debuut maakt op Norwegian Bliss, Breakaway en 

Getaway. 

 

 

Van Tudor koninginnen tot popprinsessen, SIX vertelt het historische verhaal van de zes vrouwen van 

Henry VIII. Alle hoofdrolspeelsters staan op het podium om hun verhaal te vertellen en om hun 

identiteit te heroveren. De productie, bestaande uit levendige optredens en muziek van een volledig 

vrouwelijke band, vertaalt 500 jaar liefdesverdriet naar een viering van 21e eeuw girlpower.  

Lachen, zingen en dansen 

“De hilarische en krachtige optredens van de hoofdrolspeelsters zullen de gasten hypnotiseren en hen 

al lachend, zingend en dansend het theater doen verlaten,” zei Kevin Bubolz, Managing Director van 

Norwegian Cruise Line Europe. “SIX is een goed voorbeeld van het buitengewone entertainment dat 



wij aan boord van onze innovatieve vloot hebben; wij zijn erg trots deze waanzinnige musical aan 

onze line up toe te voegen.” 

Broadway entertainment 

De musical ging tijdens het Edinburg Fringe Festival in 2017 in première en is in de lente van 2020 op 

Broadway te zien. Het verhaal is geschreven door de jonge en ambitieuze toneelschrijvers Toby 

Marlow en Lucy Moss, en geproduceerd door Andy en Wendy Barnes van Global Musical Theatre 

Company. De bekroonde tekstschrijver George Stiles, de vooraanstaande West End producent Kenny 

Wax en impresario Kevin McCollum werkten ook mee aan de productie.  

  

SIX is op 1 september 2019 voor het eerst te zien op Norwegian Bliss, gevolgd op Norwegian 

Breakaway op 10 november 2019 en Norwegian Getaway op 23 april 2020. 

  
### 
  
Over Norwegian Cruise Line 

Norwegian Cruise Line is een internationale cruisemaatschappij met haar hoofdkantoor in Miami, Florida, en drie 

vestigingen voor de Europese markt in Southampton en Wiesbaden. De rederij staat al meer dan 50 jaar bekend 

als innovatief marktleider in de cruisesector. Zo voerde Norwegian Cruise Line in 2000 Freestyle Cruising in dat 

passagiers aan boord veel vrijheid en flexibiliteit biedt. Op de Europese markt geldt een Premium all-inclusive 

concept met o.a. een brede selectie aan (alcoholische) drankjes, fooien voor all-inclusive diensten en 60 minuten 

gratis internet per gast.  

In 2018 werd de maatschappij voor de elfde keer op een rij bekroond met de felbegeerde World Travel Award 

voor Europe’s Leading Cruise Line. Bovendien ontving het bedrijf in 2018 voor de zesde keer op een rij de 

onderscheiding voor North America's Leading Cruise Line en de Duitse Cruiseprijs 2018 voor het entertainment 

programma. De catalogus voor seizoen 2018-20 kan online worden besteld. Zie voor een overzicht van alle 

cruises of een digitale versie van de catalogus www.ncl.eu.  

Neem voor meer informatie, of het boeken van een cruise contact op met een reisprofessional. Bel 888-NCL-

CRUISE (625-2784) of bezoek www.ncl.com. Bezoek het mediacentrum voor het laatste nieuws en exclusieve 

inhoud. Volg NCL op Facebook, Instagram en YouTube @NorwegianCruiseLine; Twitter en Snapchat 

@CruiseNorwegian; WeChat @gonclcn.  

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie 

Hoge resolutie beeldmateriaal is rechtenvrij te downloaden op www.ncl.com/media-center, neem voor meer 

informatie en/of vragen contact op met:   

USP Marketing PR    

Contact                 Loren Grim 

Telefoon               020 42 32 882 

Email                    ncl@usp.nl 

  
  

http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYZWGFL7YhqcIuEYSPhZiM80Y8Dmdp%2BxB%2BXsBbC%2FvjWCVklORw0DPGPyIx3y1JXuoWw%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.ncl.eu%2F&I=20190807070025.0000063060da%40mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNDlhMTkyNjA3ZjFmYTEyOTQ2MGFlMzs%3D&S=GXyDfWCmuzhATq2JsnmF32aX4uHM7idqjBNufPDc6Us
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