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Beleef een avondvullend spektakel met De WOW! Dinnershow in
Breda

De WOW! Dinnershow - Top avondje uit in Breda
De WOW! dinnershow is een wonderbaarlijke dinnershow waarin u wordt getrakteerd op diverse WOW momenten die u nog lang zullen blijven
heugen. Het samenspel tussen beeld, muziek en mysterie voert tijdens deze show de boventoon. Vanaf het moment dat u het theater betreedt
vergeet u de dagelijkse rompslomp en begeeft u zich in een wereld waarin niets meer onmogelijk lijkt.

Beleef de Wonderbaarlijke WOW! Dinnershow nu in het theater
De WOW! dinnershow is een avondvullend spektakel waarin Joe Pequerrucho, een meester in de wereld van illusie en misleiding, u van de
ene verbazing in de andere laat vallen met zijn interactieve acts en mysterieuze zaken. U zutl uw ogen niet geloven bij het zien van zijn
geraffineerde trucs en zijn onnavolgbare demonstraties van mentale manipulatie waarin hij bijvoorbeeld zelfs úw diepste geheimen weet te
ontfutselen!
Naast deze mystery entertainer bestaat de cast uit sterren als de geroutineerde vocalist Jos Ansems en de adembenemende Lily die de
avond omlijsten met prachtige live vertolkingen van muziek uit het heden en het verleden. Zo brengen zij onder andere klassieke hits van
diverse grote namen en pop-iconen, maar ook nummers uit bekende albums passeren de revue. En dit allemaal gerelateerd aan de magische
gebeurtenissen van de avond.
Reserveer nu en beleef een wonderbaarlijke avond met hoge WOW factor om nooit meer te vergeten!

Data voor de WOW! dinnershow in het theater in Breda
29 januari, 6 maart, 8 mei en 25 juni 2021.
De avond begint op 19.30 uur en duurt tot 23.30 uur.

Bij deze WOW! dinnershow in Breda is inbegrepen:
Ontvangst om 19.00 uur
Aanvang show om 19.30 uur
Gehele avond show en entertainment
4-gangen diner

Prijzen:
Zaalplaats € 61,40 per persoon.
Kinderticket: € 29,95

Drankarrangement is € 17,50 p.p.
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Een drankarrangement houdt een onbeperkte keuze uit: Jupilerbier, fris, huiswijn, koffie, thee en port in.
Het arrangement is geldig een half uur voordat de show begint, tot het einde van de show.
Let op: het is alleen te boeken voor de gehele tafel en de prijs is berekend per persoon. Het is dus niet mogelijk om voor de helft van uw
tafelgenoten een drankarrangement te boeken. Indien u er voor kiest om geen drankarrangement bij te boeken, kunt u uw drankjes contant of
met pin afrekenen aan het eind van de avond.
Deze dinnershow is te boeken voor de volgende data:
29 januari, 6 maart, 8 mei en 25 juni 2021.
De prijs van deze dinnershow is geldig tot en met 25 juni 2021.
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