
 
  

 

Persbericht 
 
Sevenum, 21 maart 2022 

Attractiepark Toverland presenteert nieuw festival: Toverland LIVE! 

  
Toverland wordt op zaterdag 21 mei 2022 omgetoverd tot een waar festivalparadijs. Tijdens 

het allereerste festival in de geschiedenis van het attractiepark staan swingende stages, 

spectaculaire achtbanen en sensationele artiesten centraal. Op de Main Stage maken niemand 

minder dan topacts Maan, Rolf Sanchez en Kris Kross Amsterdam hun opwachting. Toverland 

LIVE! vindt plaats van 19:00 tot 00:00 uur, tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar via de website van 

Toverland.  
  
Swingende stages 
Tijdens Toverland LIVE! bieden alle vier outdoor themagebieden elk een geheel eigen beleving. 

Entreegebied Port Laguna is het tropische middelpunt van het festival, waar de bezoekers kunnen 

losgaan op de spetterende muziek van Maan, Rolf Sanchez en Kris Kross Amsterdam. In de 

Magische Vallei zorgt Rewind voor een magische mix van hits van toen én nu. Lekker loungen met 

de houten achtbaan Troy als achtergronddecor kan in Ithaka. Last but not least wordt het station van 

de spectaculaire wing coaster Fēnix omgetoverd tot een unieke club, waar de beats van DJ La 

Fuente én night rides in Fēnix garant staan voor een vurige avond. 
  
Attracties & funtainment 
“Wij zouden Toverland niet zijn, als we geen extra magische draai aan het festival zouden geven”, 

vertelt Janou Gelissen, Creatief en Commercieel Adviseur. “Zo openen we tijdens Toverland LIVE! 

óók onze populairste attracties. Onderweg naar hun favoriete stage of achtbaan kunnen de 

festivalgangers bovendien verrassende entertainment-acts tegen het lijf lopen. Uiteraard zorgen we 

ook voor de innerlijke mens met verrukkelijke hapjes & drankjes. Kortom: het wordt een uniek festival 

met voor ieder wat wils.” 
  
Tickets & overnachten 
Tickets voor Toverland LIVE! zijn vanaf nu verkrijgbaar via tickets.toverland.com/live22. Hoe eerder 

bezoekers hun ticket voor Toverland LIVE! aanschaffen, hoe meer voordeel ze pakken. De meest 

voordelige ‘Extra Early Bird’ tickets kosten € 29,50 per stuk – zolang de voorraad strekt. Het festival is 

toegankelijk voor personen vanaf 16 jaar. Wie wil blijven slapen, kan hiervoor terecht op het ‘Pop-Up 

Festival Camp’ van Toverland. Een staanplaats kost € 55,- en een reeds ingerichte ToverTent is te 

huren vanaf € 119,- excl. borg. Meer informatie is te vinden via toverland.com/live. 

  

 
///// EINDE PERSBERICHT ///// 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Maessen, 
Attractiepark Toverland, telefoon: 088-3248717 of e-mail: t.maessen@toverland.nl  
Beeldmateriaal is te vinden op: www.toverland.com/pers 
 
Attractiepark Toverland  
Attractiepark Toverland bestaat uit zes themagebieden met maar liefst 35 attracties en shows, 
waaronder Troy: de snelste, langste en hoogste houten achtbaan van de Benelux. Toverland is 
gelegen in het Noord-Limburgse Sevenum, op 25 minuten rijden van Eindhoven. Meer info via 
toverland.com.  
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