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HARRY POTTERTM: THE EXHIBITION KOMT BRUSSEL 
BETOVEREN ! ENKEL TIJDENS DE ZOMER VAN 2016 !

De befaamde internationale expo opent haar deuren voor een
beperkte periode vanaf 30 juni 2016

Spannend nieuws voor alle Harry Potter™ fans! Deze zomer zullen ze van dichtbij kunnen kennismaken 
met hun geliefde wereld vol tovenarij en magie op Harry Potter: The Exhibition. Deze fantastische expo 
is te gast in Paleis 2 van Brussels Expo tijdens de zomer van 2016. Sinds de expo van start ging in 
Chicago waren er al meer dan 3,5 miljoen bezoekers in Boston, Toronto, Seattle, New York, Sydney, 
Singapore, Tokyo, Paris en Shanghai. Tickets zijn te koop via www.expoharrypotter.be.

Op vrijdag 29 januari, tijdens de derde editie van de jaarlijkse Celebration of Harry Potter in de 
Wizarding World van Universal Studios Orlando kondigde Matthew Lewis, die Neville Longbottom 
(Marcel Lubbermans) speelde in de Harry Potter films, Brussels Expo aan als vijftiende halte.

Global Experience Specialists (GES) creëerde de 1.400 m2 grote belevingsexpo in samenwerking met 
Warner Bros. Consumer Products. Bezoekers wandelen door sensationele decors gebaseerd op de 
echte Harry Potter filmsets en zijn getuige van het vakmanschap dat schuilt achter de authentieke 
kostuums, rekwisieten en magische wezens uit de films. Dit unieke project wordt in Brussel 
gerealiseerd door Fire-Starter, Brussels Expo en Encore B. 

Van zodra de gasten aankomen op Harry Potter: The Exhibition worden ze ondergedompeld in de 
wereld van Harry Potter. Na een gepaste verwelkoming van de gasten wordt een aantal uitverkorenen 
zelfs door de sorteerhoed in hun gepaste Zweinstein afdeling geplaatst. Daarna starten de bezoekers 
hun reis langs verschillende favoriete scènes uit de Harry Potter films. De expo bevat decors van de 
meest gekende locaties uit de films, zoals de leerlingenkamer en de slaapzaal van de Griffoendor 
toren, klaslokalen zoals Toverdranken en Kruidenkunde en het Verboden Bos. Alle ruimtes zijn gevuld 
met honderden authentieke rekwisieten, kostuums en wezens die gebruikt werden in de iconische 
filmreeks. Naast de prachtige decors en displays zijn er ook diverse interactieve elementen. In de 
Zwerkbal zone kunnen bezoekers een slurk gooien. In Kruidenkunde kunnen de aspirant tovenaars 
hun eigen Mandragora trekken en in Hagrids hut kunnen ze plaats nemen in zijn gigantische zetel.

De expositie zal slechts voor een beperkte tijd in Brussel te bezoeken zijn. Tickets zijn 
ingedeeld volgens bezoekuur en de laatste bezoekers worden anderhalf uur voor sluitingstijd 
toegelaten. Op 30 juni opent de expo, die dagelijks geopend zal zijn. Tickets zijn te koop via 
www.expoharrypotter.be. Een exclusieve audiotour is afzonderlijk beschikbaar, met extra commentaar 
door de producenten en de ontwerpers van de kostuums, decors en wezens. 



“Harry Potter: The Exhibition heeft al fans van over de hele wereld weten te boeien en we zijn verheugd 
dat we deze zomer deze totaalervaring naar Brussel kunnen brengen,” zei Peter van Roden, Senior Vice 
President of Global Themed Entertainment, Warner Bros Consumer Products. 
 
“We zijn er trots op om deze fantastische tentoonstelling te mogen ontvangen in Brussels Expo. Jong en oud 
zullen er zeker van versteld staan!”, zegt Denis Delforge, directeur van Brussels Expo. “Brussel is er erg trots 
op deze tentoonstelling te mogen ontvangen, die talrijke fans in België zal verblijden. De weerklank van dit 
uitzonderlijk evenement overstijgt niet enkel Brussel maar zelfs België tot bij onze Europese buren,” voegt 
Philippe Close, de voorzitter van Brussels Expo, toe.

“We zien er heel erg naar uit om de magie van Harry Potter™  naar België te brengen,” zegt Eddie Newquist, 
EVP & chief creative officer, GES. “Harry Potter: The Exhibition werd over de hele wereld enthousiast ontvan-
gen en blijft de fans verbazen met de duizenden accessoires, kostuums en wezens.” 

OVER HARRY POTTERTM
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OVER HARRY POTTERTM

Net voor zijn elfde verjaardag krijgt een jongen een brief die zijn leven zal veranderen, en 
generaties fans zal blijven boeien.

Harry Potter komt te weten dat hij een wees is, dat zijn ouders tovenaars waren en dat hij 
diezelfde magische krachten bezit. Hij wordt uitgenodigd om les te volgen op de tovenaarsschool 
van Zweinstein. Het is het begin van een groot avontuur. Doorheen de jaren maakt hij kennis met 
ervaren tovenaars die hem de weg wijzen, zoals Albus Perkamentus, Minerva Anderling, professor 
Severus Sneep, en Rubeus Hagrid, de sleutelbewaarder en jachtopziener van Zweinstein.

Verder ontmoet hij bijzondere personages zoals de sympathieke Hermelien, Felix de feniks, Scheurbek 
de hippogrief en Dobby de huis-elf, die Harry uit heel wat netelige situaties weet te redden.

Een verschrikkelijke zwarte tovenaar bedreigt Harry en de wereld van de tovenaars: Heer 
Voldemort, die met zijn krachten en blinde ambitie sinistere volgelingen aantrekt, zoals Bellatrix 
Van Detta-Zwarts of de familie Malfidus.

Tijdens zijn vijfde jaar in Zweinstein beseft Harry dat heel wat tovenaars weigeren te geloven dat Voldemort 
teruggekeerd is. Met de hulp van zijn vrienden traint hij in het geheim de Strijders van Perkamentus, een 
groep studenten waaronder Loena Leeflang, Ginny Wemel en de tweeling Fred en George Wemel.

Wanneer tijdens het zesde en zevende jaar de 
duistere kant aan krachten wint, is niemand nog 
veilig in de wereld van de tovenaars. Harry en zijn 
vrienden vertrekken op een gevaarlijke tocht om 
de Gruzielementen van Voldemort te vinden en 
te vernietigen. Die tocht bereikt zijn hoogtepunt 
tijdens de bloedige Slag om Zweinstein.

De boeiende personages en de heroïsche strijd tussen 
goed en kwaad maken van Harry Potter een van de 
succesvolste boeken- en filmreeksen aller tijden. De 
verhalen inspireerden fans van alle leeftijden om 
zich onder te dompelen in de magische wereld van 
Harry Potter.
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PARCOURS VAN DE TENTOONSTELLING

DE ZALEN

Harry PotterTM : The Exhibition dompelt bezoekers helemaal onder in de wereld van Harry Potter. 
Kostuums, accessoires, interactieve installaties en levensechte replica’s van bekende plaatsen nemen 
je mee op een magische reis.

ZAAL 1 - Sorteerhoed
De school voor hekserij en hocus-pocus van Zweinstein werd meer dan 1000 jaar geleden gesticht 
door professors Goderic Griffoendor, Helga Huffelpuf, Rowena Ravenklauw en Zalazar Zwadderich. 
De vier afdelingen van de school werden elk genoemd naar een van de stichters. In het begin van het 
schooljaar bepaalt de Sorteerhoed in welke afdeling de nieuwe leerlingen terechtkomen. Wie weet 
heb je geluk en kan je de Sorteerhoed zelf eens uittesten!

ZAAL 2 - Inleiding
Op acht schermen kunnen de bezoekers kijken naar een montage van Harry Potter-filmfragmenten. 
Een trein fluit, een muur rijst op en een prachtige replica van de Zweinstein Express verschijnt. Daarna 
worden de bezoekers langs een platform begeleid naar de portretgalerij, die het echte begin van de 
tentoonstelling vormt.
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ZAAL 3 - De gemeenschappelijke kamer van Griffoendor
Hier logeren Harry Potter, Ron Wemel en Hermelien Griffel, leden van Griffoendor en bekend als zeer 
moedige en hoffelijke leerlingen. De slaapzaal wordt bewaakt door het portret van een dikke dame. 
In dit deel van de tentoonstelling vind je heel wat voorwerpen van de drie vrienden terug: de toverstok 
en de bril van Harry, de wollen muts van Ron, de door zijn moeder gebreide trui, alsook de bijzondere 
plant die Marcels moeder hem gaf. Ook de Sluipwegwijzer kan je hier bewonderen.

ZAAL 5 - Zwerkbal
De vijfde zaal is gewijd aan Zwerkbal, de favoriete sport van de leerling-tovenaars, waarbij twee teams 
het tegen elkaar opnemen op vliegende bezems. Al in zijn eerste jaar op school wordt Harry geselecteerd 
om deel te nemen aan het Zwerkbaltoernooi. Zo wordt hij de jongste zoeker van Zweinstein van de 
afgelopen eeuw. Ron en zijn zus Ginny Wemel sluiten zich later bij zijn team aan als jager en zoeker. 
In de zaal liggen er verschillende voorwerpen uit hun wedstrijden, zoals de Gouden Snaai, de trofee van 
de Wereldbeker Zwerkbal en de Nimbus 2000 (Harry’s vliegende bezem). De bezoekers kunnen zelf een 
partijtje Zwerkbal spelen, de Slurk (een van de meest gebruikte ballen in het spel) werpen en punten 
scoren voor hun team.

ZAAL 4 - De klaslokalen
In dit deel van de tentoonstelling staan de klaslokalen van 
Zweinstein centraal. In de zaal van toverdranken kunnen 
de bezoekers het originele kostuum van professor Sneep 
bewonderen, omgeven door pruttelende toverdranken. 
In de zaal voor waarzeggerij zie je de garderobe van 
professor Zwamdrift en kan je de toekomst voorspellen 
met een kristallen bol. In de zaal van het verweer tegen 
de zwarte kunsten leren de leerlingen van Zweinstein 
kwade krachten te bestrijden. Hier zie je ook een Keltisch 
Aardmannetje en de voorwerpen die worden gebruikt in 
de lessen van professor Lupos, Smalhart en Omber. In een 
andere ruimte staat een kopie van de serre waar de lessen 
kruidenkunde doorgaan. Hier kan je een mandragora 
plukken en de kreten horen die de planten slaken wanneer 
ze gestoord worden.
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ZAAL 6 - Hagrids hut
Rubeus Hagrid, sleutelbewaarder en jachtopziener van Zweinstein, staat centraal in dit deel van de 
tentoonstelling. Hier kan je Scheurbek de hippogrief bewonderen en de hut van Hagrid bezoeken, met 
een pruttelende ketel en drakeneieren die aan het uitkomen zijn. De meubelen en het gereedschap zijn 
aangepast aan Hagrids reuzengrootte. Wie wil, kan zelfs op zijn stoel gaan zitten.

ZAAL 7 - Het Verboden Bos 
In deze zaal ontdek je het Verboden Bos, dat grenst aan het schoolterrein van Zweinstein. In het bos 
wonen diverse magische wezens zoals eenhoorns, reuzenspinnen, centauren en gevleugelde paarden. 
In alle films komt Harry dergelijke wezens tegen: wanneer hij naar Hagrid gaat, die aan de rand van het 
bos woont, of wanneer hij raadsels probeert op te lossen tijdens zijn strijd tegen Voldemort. In de zaal 
herken je centauren, draken en reuzenspinnen op ware grootte.

ZAAL 8 - Duistere krachten
Dit deel van de tentoonstelling laat de bezoekers kennismaken met de zwarte magie van Heer Voldemort en 
zijn volgelingen, de Dooddoeners, die hij gebruikt om de tovenaarswereld in zijn greep te krijgen. In de zaal 
vind je een verzameling duistere elementen uit de films, zoals kleren en maskers van de Dooddoeners, een 
Dementor, het kostuum van Heer Voldemort en zes Gruzielementen, waaronder een model van het hoofd van 
de trouwe slang van Voldemort, Nagini.

ZAAL 9 – De Grote Zaal
Deze magische zaal wordt verlicht door zwevende kaarsen en is de belangrijkste plaats voor de 
leerlingen van Zweinstein. Hier kan je verschillende balkostuums zien. Een verhoog werd gewijd aan 
de Slag om Zweinstein en toont de verscheurde kostuums van Harry, Ron, Hermelien en Marcel uit de 
eindscènes van de saga. Hier kan je ook de Relieken van de Dood bewonderen: de Zegevlier, de Mantel 
van Onzichtbaarheid en de Steen van Wederkeer.
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Het schooluniform van Harry Potter
Het uniform van de School voor Hekserij en Hocus-Pocus Zweinstein, dat acteur Daniel Radcliffe draagt in 
de film Harry Potter en de Orde van de Feniks.

De bril van Harry Potter
Harry deed al vaak een beroep op de magische krachten van zijn vriendin Hermelien Griffel om zijn 
bekende ronde bril te herstellen.

De toverstaf van Harry Potter
De staf is gemaakt van hulst en een pluim uit de staart van de feniks Felix. De staf van Voldermort is 
gelinkt aan die van Harry, aangezien ook die een pluim van Felix bevat.

Scheurbek de hippogrief
Scheurbek verscheen voor het eerst in de film Harry Potter en de Gevangene van Azkaban. Het is een 
gevleugeld wezen, half arend, half paard.

De Steen der Wijzen
In de film Harry Potter en de Steen der Wijzen verhindert Harry dat Voldemort de steen steelt. 

De Sluipwegwijzer
    Tweelingbroers Fred en George Wemel geven Harry deze magische kaart
cadeau in de film Harry Potter en de Gevangene van Azkaban.

De Nimbus 2000
Dit is Harry’s vliegende bezem, gezien in de film Harry Potter en de Steen der Wijzen.

De Gouden Snaai is de magische bal die gebruikt wordt tijdens Zwerkbal.

Dobby, de huis-elf die vrienden wordt met Harry, duikt op in de film Harry Potter en de Geheime Kamer.

TENTOONGESTELDE VOORWERPEN

Honderden originele stukken geven de bezoekers een inkijk in het werk van de makers van 
talloze kostuums, accessoires,  fantasiewezens en decors van de Harr y Potter-fi lms.
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De jurk van Hermelien Griffel
Dit is de roze jurk die actrice Emma Watson draagt tijdens het kerstbal in de film Harry Potter en de 
Vuurbeker.

De Gruzielementen van Voldemort
Deze kwaadaardige voorwerpen bevatten elk een stuk van de ziel van Voldemort en behoren hem toe: 
het dagboek van Marten Vilijn, de ring van Asmodom Merget, het medaillon van Zwadderich, de beker 
van Helga Hullelpuf, de diadeem van Rowena Ravenklauw en Nagini, de slang die Marcel Lubbermans 
heeft kunnen doden met het zwaard van Griffoendor, in de laatste film van de saga.

De Relieken van de Dood, met de Mantel van Onzichtbaarheid, de Steen van 
Wederkeer en de Zegevlier (eigendom van Albus Perkamentus) die in de hele 
reeks voorkomen, vooral in de laatste films, Harry Potter en de Relieken van de 
Dood, deel 1 en deel 2.

De koffer van de Vuurbeker
Het houten kistje, bezet met edelstenen, waarmee de Vuurbeker in de film Harry Potter en de Vuurbeker 
werd vervoerd.

De Toverschool Trofee, die de winnaar van het Toverschool Toernooi in ontvangst neemt in de film Harry 
Potter en de Vuurbeker.

De kleren en de maskers van de Dooddoeners, de huiveringwekkende handlangers van Voldemort, 
zoals gezien in de film Harry Potter en de Vuurbeker.

Dementors, voor het eerst verschenen in de film Harry Potter en de Gevangene van Azkaban.

De kleren die Albus Perkamentus, directeur van Zweinstein, draagt 
tijdens het eindejaarsdiner, in de film Harry Potter en de Geheime Kamer.

De gewaden van Heer Voldemort
De kleren die de Heer van het Duister droeg tijdens zijn duel met Harry 
Potter op het kerkhof, in de film Harry Potter en de Vuurbeker.

De toverstaf van Voldemort, gemaakt uit taxushout en een pluim van 
de feniks, net als die van Harry Potter.
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De films van Harry PotterTM

De Harry Potter-films zijn gebaseerd op de bestsellers van de Britse schrijfster J.K Rowling.

Films
Harry Potter en de Steen der WijzenTM (2001)

Harry Potter en de Geheime KamerTM (2002)

Harry Potter en de Gevangene van AzkabanTM (2004)

Harry Potter en de VuurbekerTM (2005)

Harry Potter en de Orde van de FeniksTM (2007)

Harry Potter en de Halfbloed PrinsTM (2009)

Harry Potter en de Relieken van de DoodTM – deel 1 (2010)

Harry Potter en de Relieken van de DoodTM – deel 2 (2011)

Productie
De Harry Potter-films werden hoofdzakelijk buiten Londen opgenomen, in de Leavesden Studio’s, in het 
Engelse Hertfordshire. De kostuums en de voorwerpen in Harry Potter: The Exhibition werden uitgeleend 
door Warner Bros. Entertainment voor een wereldtournee.

FILMOGRAFIE
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EXTRA INFO

OVER FIRE-STARTER / BRUSSELS EXPO

Fire-Starter is een entertainmentbedrijf gevestigd in Brussel. Het bedrijf werd in 2011 gelanceerd als 
unieke synergie tussen Brussels Expo, de Stad Brussel en entertainment promotoren. De voorbije vijf jaar 
heeft het bedrijf een plaats veroverd aan de top van de markt van family entertainment. Fire-Starter is 
gespecialiseerd in shows, concerten en tentoonstellingen en had reeds de eer om The Art of the Brick, 
Expo DinoWorld, Gateway to Space en Titanic: the artefact exhibition te presenteren en dit jaar, uiteraard 
het kroonjuweel van alle reizende expo’s: Harry Potter: The Exhibition.
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OVER ENCORE B

GLOBAL EXPERIENCE SPECIALISTS (GES)

Encore B werd opgericht in 1987 door Pascal Bernardin en groeide sindsdien uit tot een belangrijke 
speler in de sector van live entertainment in Frankrijk. Ze presenteren rock- en popartiesten (The Rolling 
Stones, Prince, Supertramp), familieshows (Walking with Dinosaurs, Batman Live), bekende Ierse shows 
(Riverdance, Lord of the Dance) en musicals (MAMMA MIA!, Bagdad Café the Musical). Sinds 2008 
ontwikkelt Encore B het edutainment genre in Frankrijk door middel van diverse tentoonstellingen: Our 
Body The Universe Within in 2008 en 2009; Days of the Dinosaur in 2010 en 2011; Tutankhamon / His 
Tomb and His Treasures in 2012; Titanic The Exhibition in 2013; en “Ice Age Exhibition” in 2014. In 2015 
presenteerde Encore B Violetta Live, de live versie van de bekende Zuid-Amerikaanse telenovelle – goed 
voor 260.000 tickets in Frankrijk en Zwitserland – en de LEGO® expositie «The Art of the Brick» in Parijs 
en Zurich. 

Global Experience Specialists, Inc. (GES), onderdeel van Viad Corp (NYSE: VVI), is een wereldwijde 
serviceprovider voor live evenementen. Ze produceren tentoonstellingen, conferenties, congressen, 
bedrijfsevenementen en entertainment belevingen. GES biedt een breed gamma aan diensten met 
betrekking tot elk onderdeel van shows, audiovisuele ondersteuning, innovatief design, marketing, 
resultaatmeting en deelnemersregistraties. Dit alles op een globale schaal. GES heeft partnerships 
met belangrijke shows en merken, zoals Warner Bros. Consumer Products, Spring Fair Birmingham, 
MAGIC, International Woodworking Fair, CONEXPO-CON/AGG, IFPE, Bell Helicopter en L’Oreal. GES’ 
National Servicenter® behaalde de voorbije zeven jaar het J.D. Power Certified Contact Center 
Programsm certificaat en voor het zesde jaar op rij stond GES in de Ad Age lijst van “The World’s 50 
Largest Agency Companies.” Voor meer info, bezoek www.ges.com.

OVER WARNER BROS. CONSUMER PRODUCTS

Warner Bros. Consumer Products, onderdeel van Warner Bros. Entertainment, is één van de belangrijkste licen-
tiehouders en merchandising organisaties van de wereld. HARRY POTTER, characters, names and related indicia 
are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s16)
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VISUALS VOOR DE PERS

Alle visuals moeten worden gebruikt met volgend bijschrift:
HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. 

Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s16)



15



16



17



18

PRAKTISCHE INFORMATIE

HARRY POTTER: THE EXHIBITION
Paleis 2, Brussels Expo
Beperkte run, vanaf 30 juni 2016

OPENINGSUREN
Maandag tot vrijdag: 10:00 – 19:00 – laatste toegang om 17:30
Weekend en vakantiedagen: 10:00 – 20:00 – laatste toegang om 18:30
Extra voordelig op dinsdag!
Nocturnes: elke eerste vrijdag van de maand: open tot 22:00 – laatste toegang om 20:30

TICKETPRIJZEN *
Volwassenen: 19,90 euro
Volwassenen op dinsdag: 16,90 euro
Kinderen (4-14): 14,90 euro
Senioren en studenten: 17,90 euro
Family Pass (2 volwassenen & 2 kinderen): 65 euro
Groepstarieven (vanaf 10 deelnemers, online registratie noodzakelijk): 16,90 euro pp 
Scholen: 12,50 euro per leerling (online registratie noodzakelijk)

*exclusief online ticketingkosten
Audioguides afzonderlijk beschikbaar.
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CONTACTPERSONEN

MEDIA & PR
NL
Peter Monbailleu
Tel. : + 32 495 12 74 37
peter@mbpresents.be

FR
Full Options - Emmanuel Deroubaix
Tel. : +32 2 763 23 32
deroubaix@fulloptions.com

BRUSSELS EXPO
Denis Delforge, CEO
communication@brussels-expo.be

ENCORE B
Pascal Bernardin
encoreb@encoreb.fr

MB PRESENTS
Manu Braff, promoter
manubraff@mbpresents.be

WARNER BROS. CONSUMER PRODUCTS
Stephanie Clark
Director, Public Relations
(818) 954-7308
stephanie.clark@warnerbros.com

GES
Lea Antonio                                       
Director, Marketing
(818) 638-5949                                                  
lantonio@ges.com




