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Update 16/05/2019 (vorige update 25/02/2019) 

 

 

Productie Wanneer/waar Status 
Assepoester 11 November 

Stadsschouwburg Antwerpen 
Nieuw in verkoop, 15% korting 

PAW Patrol Live! Augustus 
Hasselt & Gent & Antwerpen 

Nieuw in verkoop, 15% korting 

La Cage aux Folles Oktober 
Antwerpen 

In verkoop, 15% korting 

Mamma Mia! Februari 2020 
Hasselt & Anwerpen 

In verkoop, 15% korting  

 

Informatie voor communicatie: 

________________________________________________________________________________ 

Assepoester (verlenging tournee) 
Sprookjesmusical voor het hele gezin  
Korting op de voorstelling van 11 november in de Stadsschouwburg Antwerpen 
Ticketlink: https://www.teleticketservice.com/tickets/2019-2020/assepoester-de-familiemusical-
deep-bridge-partner 

Copy: 
‘Assepoester’ is een klassieker en blijft van alle tijden, magisch en ontroerend. Je beleeft de 
transformatie van een verlegen meisje tot een oogverblindende prinses met glazen muiltjes, op zoek 
naar liefde en geluk. De hoofdrol is weggelegd voor Helle Vanderheyden. Bezoekers mogen zich 
verwachten aan een totaalbeleving voor, tijdens én na de show. 

Beeld: 
• Key Visual Assepoester in bijlage 

 
Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5OrC65WcVJo 
 

Voor meer info: 
• Website link: https://deepbridge.be/shows/assepoester/ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
Paw Patrol Live! – De grote race 
Korting op de voorstellingen in Hasselt, Gent en Antwerpen 
Ticketlink: https://www.teleticketservice.com/tickets/2018-2019/paw-patrol-live-deep-bridge-
partner 

Copy: 

PAW Patrol Live! Geen klus te groot, geen pup te klein! 
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De succesvolle, internationale theatervoorstelling ‘PAW Patrol Live! – De Grote Race’ komt deze 
zomer naar Vlaanderen.  

Klaar voor actie?! Na het grote succes van de pre-school serie PAW Patrol op tv kan het niet 
uitblijven: voor de allereerste keer staan de ongekend populaire PAW Patrol Pups in de vlaamse 
theaters. In de spectaculaire familieshow ‘PAW Patrol Live! – De Grote Race’ nemen de heldhaftige 
Pups het publiek mee op een spannend, muzikaal avontuur. 

In ‘PAW Patrol Live! – De Grote Race’ is de dag van de Grote Race in Avonturenbaai aangebroken! 
Het wordt een spannende strijd tussen burgemeester Goodway en burgemeester Humdinger. 
Terwijl de sluwe burgemeester Humdinger klaar staat om te starten, blijkt burgemeester Goodway 
plots spoorloos te zijn verdwenen. Snel roept Ryder de hulp in van Marshall, Chase, Skye, Rubble, 
Rocky, Zuma en Everest. Kunnen zij burgemeester Goodway op tijd vinden?  

Geen klus te groot, geen pup te klein… Deze unieke voorstelling boordevol avontuurlijke actie, 
energieke liedjes en hilarische humor is geschikt voor de hele familie én een mooie eerste 
kennismaking voor kinderen met live-theater. Net als in de tv-serie zullen ook in deze show 
belangrijke sociale vaardigheden, zoals samenwerken en problemen oplossen, aan bod komen door 
het teamwork en de unieke vaardigheden van de zeven Pups. 

PAW Patrol is niets te dol! Dus komen een aantal pups na de show nog naar de foyer van het theater 
om met de kleine theaterbezoekers op de foto te gaan. 

Beeld: 
• Key Visual Paw Patrol in bijlage 

 
Video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=l-SgKL4jDzQ 
 

Voor meer info: 
• Website link: https://deepbridge.be/shows/paw-patrol-live/ 

 
________________________________________________________________________________ 

 

La Cage aux Folles 
Musicalkomedie 
Vanaf 16 oktober 2019 in Theater Elckerlyc Antwerpen 
Ticketlink: https://www.elckerlyc.be/nl/programma/lacage.htm 
 
Ticketlink namiddagvoorstelling 17/10 14u00: 
https://apps.ticketmatic.com/widgets/elckerlyc/addtickets?event=965685686279 
 

Copy: 
 
Dit najaar brengen we de Vlaamse musicalversie van het iconische stuk ‘La Cage Aux Folles’ naar het 
gezelligste stadstheater van Antwerpen, Theater Elckerlyc. Het van oorsprong Franse toneelstuk 
werd over de jaren al ontelbare keren vertaald en verfilmd maar tot een Vlaamse musicalversie 
kwam het nog niet. Tot nu. 
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Geen betere tijd om klassieker ‘La Cage Aux Folles’ van onder het stof te halen, moet regisseur van 
dienst, Stany Crets gedacht hebben. Het is vandaag immers 35 jaar geleden dat het stuk in première 
ging op Broadway. In die tijd was het taboe om een gay koppel op het podium te spelen maar 
misschien is het wel net die controverse die ervoor gezorgd heeft dat het stuk tot op de dag van 
vandaag nog steeds een succes is. In ‘La Cage Aux Folles’ ontvouwt zich een humoristisch, maar 
tegelijkertijd ook een integer verhaal over familiewaarden, onvoorwaardelijke liefde en vooral de 
behoefte om te vieren ‘wie je bent’, ongeacht je geaardheid. 
 
Speciaal geprogrammeerd:  
Namiddagvoorstelling op donderdag 17 oktober om 14u00 voor wie graag overdag theater bezoekt. 
Deze voorstelling is lager geprijsd en is cumulatief met de korting te reserveren.  
 
Beeld: 

• Key Visual La Cage aux Folles in bijlage 
 
Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=zisQAyqve00 
 

Voor meer info: 
• Website link: https://deepbridge.be/shows/la-cage-aux-folles/ 

_____________________________________________________________________________ 

MAMMA MIA! 
Wereldwijde hitmusical met de grootste ABBA hits 
Vanaf 22 februari 2020 in Hasselt en Antwerpen 
Ticketlink: https://www.teleticketservice.com/tickets/2019-2020/mamma-mia-deep-bridge-
partnerkorting 

Copy: 

MAMMA MIA! is een muzikaal feest met de grootste hits van ABBA, maar tegelijkertijd ook een 
heerlijke romantische komedie, een smakelijke portie nostalgie. Bruisend en energiek! 

Hoofdrollen zijn weggelegd voor Ann Van den Broeck (Donna) en Tinne Oltmans (Sophie). Naast zich 
krijgen ze Evi Hanssen (Tanya), Michiel De Meyer (Sky), Ilse La Monaca (Rosie), Johan Terryn, Jeroen 
Van Dyck, Stany Crets, Helle Vanderheyden (Lisa) en Shana Pieters (Ellie). 

Deze werkelijk waanzinnige hoofdcast wordt aangevuld met een ensemble bestaande uit het beste 
wat de Vlaamse musicalwereld te bieden heeft: Jasmine Jaspers, Oonagh Jacobs, Barbara De Winter, 
Joke Van Robbroeck, Marije Van Sonsbeeck, Samantha de Water, Matthew Michel, Laurenz 
Hoorelbeke, Sven Tummeleer, Kenny Verelst, Jervin Weckx, Kars Huijink en Yannick Dijck.  

Stany Crets maakt de vertaling en regisseert, Laurent Flament belooft voor straffe choreografieën te 
zorgen en Ad Van Dijk verzorgt de arrangementen. 

MAMMA MIA! is zonder twijfel een musicalsensatie. Wereldwijd haalde de musical al meer dan 60 
miljoen bezoekers. MAMMA MIA! ging op 6 april 1999 in wereldpremière op de Londonse West End, 
en vierde recent dus zijn 20e verjaardag. Beide bioscoopfilms waren bovendien gigantische 
kaskrakers. Het is van 2006 geleden dat de voorstelling in Vlaanderen te zien was. De versie die 
vanaf februari 2020 te zien zal zijn, zal – op de verhaallijnen en muziek na – gloednieuw zijn. 
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Deep Bridge benadert zijn voorstellingen altijd met een gezonde dosis gekheid. Kwaliteit, beleving en 
het publiek staan centraal. Dat zal in deze versie van MAMMA MIA! niet anders zijn. 

Beeld: 
• Visual MAMMA MIA! in bijlage 

 
Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=bWMGaQv0eIY 
 

Voor meer info: 
• Website link: https://deepbridge.be/shows/mammamia/ 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Binnenkort meer producties met partnerkorting 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Deep Bridge 

Copy: 

Deep Bridge biedt live entertainment voor families met kinderen, voor jongvolwassenen en voor 
volwassenen met een jong hart. Deep Bridge wil sterke verhalen vertellen, emoties delen en nieuwe 
grenzen opzoeken in de wereld van entertainment. Kwaliteit, beleving en het publiek staan hierbij 
centraal. 

Voor meer info: 
• Website link: https://deepbridge.be 
 
 
 
Bij vragen, mail of bel Sarah of Margreet: sarah@deepbridge.be / margreet@deepbridge.be 
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