
BrusselsExpo rekruteert enthousiaste fans voor
Harry Potter™: The Exhibition
Harry Potter fans krijgen deunieke gelegenheid om aan de slag te gaan op Harry Potter: The

Exhibition, inPaleis 2 van Brussels Expo, voor een beperkte tijd vanaf 30 juni 2016.

Er zal een specifiek teamgerekruteerd en opgeleid worden, dat een cruciale rol zal spelen en er

mee zalvoor zorgen dat de bezoekers aan de expo een echte memorabele ervaring beleven.

Voor de gegadigden is het eenvoorwaarde dat ze kunnen spreken met een Brits accent. Dit is met

name vanbelang voor de teamleden die in contact gaan komen met de bezoekers van deexpo.

Hoewel niet essentieel, is het toch een belangrijke troef als dekandidaten over een basiskennis

van de Harry Potter films beschikken.

Het nieuwe, kwalitatiefhoogstaande team zal verantwoordelijk zijn voor het onthaal en de

begroetingvan de bezoekers van zodra ze op de expo aankomen. Ze spelen een cruciale rolin de

klantenservice tijdens deze blockbuster tentoonstelling. Dit team krijgtde unieke gelegenheid om

mee te maken hoe het eraan toe gaat achter de schermenvan een topproject binnen de wereld

van musea en tentoonstellingen.

Een selectie van potentiëlekandidaten zal uitgenodigd worden op een speciale auditie in mei

2016. Op datmoment zullen de succesvolle kandidaten geselecteerd worden door een jury.

Voor alle details over derollen en de jobs, bezoek www.expoharrypotter.be/jobs.Kandidaturen

kunnen ingestuurd worden tot 17 mei 2016 om 17 uur.

http://www.expoharrypotter.be/jobs


Over de expo
Global Experience Specialists (GES) creëerde de 1.400 m2 grote belevingsexpo in

samenwerking met Warner Bros. Consumer Products. Bezoekers wandelen op de expo door

sensationele decors gerealiseerd op basis van de echte Harry Potter filmsets en zijn getuige van

het vakmanschap dat schuilt achter de authentieke kostuums, rekwisieten en magische wezens

uit de films. Fire-Starter, Brussels Expo en Encore B realiseren samen dit uniek project in

Brussel.

De expo bevat decors van de meest populaire 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 duizenden 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.

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 (> 65) en studenten: 17,90 euro

Family Pass (2 volwassenen & 2 kinderen): 65 euro



Groepstarieven (vanaf 11 deelnemers, online registratie noodzakelijk): 16,90 euro pp

Scholen: 12,50 euro per leerling (online registratie noodzakelijk)

Audioguides afzonderlijk beschikbaar.

* exclusief online ticketingkosten

Perscontact 

Peter Monbailleu

+32 495 12 74 37

press@fire-starter.be 

HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros.

Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s16)

http://mbpresents.pr.co/videos/21792
mailto:press@fire-starter.be


Harry Potter- The Exhibition - PERSDOSSIER
LR.pdf

Download

HP - NL - 240x320mm - HD Print.pdf

Download

http://mbpresents.pr.co/documents/28795
http://mbpresents.pr.co/documents/28793
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OVER MB PRESENTS

MB Presents is a Belgian Company that specializes in the promotion of Live Entertainment.

MB Presentsnewsroom
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