
Harry Potter™: The Exhibition verkoopt meer
dan 75.000 tickets in voorverkoop voor
Brusselse editie
De expo opent op 30 juni in Brussels Expo

Tickets verkrijgbaar via expoharrypotter.be

1 juni – Brussel – Harry Potter™: The Exhibition opent haardeuren in Paleis 2 van Brussels

Expo op 30 juni 2016. De expo is nu al de niette missen zomerexpo van België, meteen record

voorverkoop van meer dan 75.000 tickets, een maand voor de opening.De expo blijft open tot 11

september 2016. 

 

De expo is meer dan 1.400 vierkante meter groot en biedtHarry Potter fans in België een

diepgaande inkijk in de befaamdetovenaarswereld.

 

In samenwerking met Warner Bros. Consumer Products(WBCP) produceerde en creëerde GES

de interactieve reizende tentoonstelling,waarop bezoekers kunnen wandelen door

indrukwekkende settings geïnspireerd doorde Zweinstein filmsets en kennis maken het

verbluffende vakmanschap datschuilgaat achter de authentieke kostuums, rekwisieten en

wezens uit de films.Brussel is de vierde halte voor de expo, na Parijs, Keulen en Norrköping

(Zweden). Sinds de première in 2009 in het Museum of Science and Industry in Chicago, werd

detentoonstelling voorgesteld in een hele reeks grote culturele instellingen enontspanningscentra

over de hele wereld waaronder Boston, Toronto, Seattle, NewYork City, Sydney, Singapore,

Tokio en Shanghai. Meer dan 3,5 miljoen bezoekersbezochten de expo wereldwijd. Eerder dit

jaar kondigden WBCP en GES aan dat de wereldtourneeverlengd wordt met extra haltes tot de

lente van 2020.

 

“Harry Potter: TheExhibition heeft mensen over de hele wereld geboeid en we zijn verheugdover

het enthousiasme van het Brusselse publiek” zei Steve Moster, Presidentvan GES. “We zien

ernaar uit om de fans in België een kans te bieden om de wereldvan Harry Potter van heel

dichtbijmee te maken.”

 



OVER MB PRESENTS

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

Tickets voor de expo zijn nu te koop via www.expoharrypotter.be.
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