
Michael Jackson 
The Immortal World Tour 

 

Productie   Cirque du Soleil 
 

Zaterdag 2 maart om 20 uur in het Sportpaleis te 
Antwerpen 

 
Groepsaanbod tickets cat 2 - 10 euro korting per ticket  

 
Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour™, de opwindende ‘once in a lifetime’-
productie, deed beroep op de creativiteit van Cirque du Soleil om fans over de hele 
wereld inzicht te verlenen in de geest, de passie en het hart van het artistieke genie 
dat de internationale popcultuur voor altijd veranderde. De show, geschreven en 
geregisseerd door Jamie King, telt 50 internationale dansers, muzikanten en 
acrobaten. 
Een boeiende mix van beeldmateriaal, dans, muziek en fantasie dompelt het publiek 
onder in Michaels creatieve wereld. De show richt zich zowel tot levenslange fans als 
tot nieuwsgierigen die voor het eerst kennismaken met het creatieve genie.  
De onvergetelijke uitvoeringen op het podium van THE IMMORTAL World Tour 
onderstrepen Michaels universele boodschap van liefde, vrede en eenheid. 
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Productie: Cirque du Soleil - Organisatie show:  Live Nation Belgium & Fire-
Starter 
 

 



 
 
 
Handige reservatiemogelijkheden, goede plaatsen in de zaal, géén reservatiekosten 
en last but not least: een stevige korting op de ticketprijs. Snel reserveren is de 
gouden tip, want de belangstelling is heel groot! 


