
Cirque du Soleil 

Met een grote tevredenheid melden wij jullie een nieuwe activiteit: 
 

Totem “Cirque du Soleil” op donderdag 5/10/2017 
 

Waar? Brussels Expo – parking E naast paleis 12 

 

TOTEM™ volgt de fascinerende reis van de mens vanaf zijn oorspronkelijke verschijningsvorm als amfibie tot 
zijn ultieme wens om te kunnen vliegen. De personages ontwikkelen zich op een podium dat lijkt op een 
gigantische schildpad. Dit staat symbool voor het ontstaan van vele eeuwenoude beschavingen. 

TOTEM™ belicht de evolutie van de mens door middel van visuele effecten en acrobatiek. De inspiratie voor 
deze voorstelling is gehaald uit diverse scheppingsverhalen. 

In het grensgebied tussen wetenschap en legendes onderzoekt TOTEM™ de banden die de mens nog 
binden aan andere soorten, zijn dromen en zijn oneindige mogelijkheden. 

https://www.cirquedusoleil.com/ 

 

 Hou jullie fototoestel klaar! Denk aan de traditionele fotowedstrijd! 

 

Prijs voor PREMIUM PLAATSEN VAN EERSTE KWALITEIT: 

 

- Leden van de KK en familie: € 90 per volwassene, € 80 voor kinderen jonger dan 12 jaar; 

€ 85 voor senioren en studenten 

- Niet-leden: € 106 per volwassene, € 96 voor kinderen jonger dan 12 jaar, € 101 voor senioren 

en studenten. 

 

De prijs omvat de ingang en de glimlach van de organisatoren…. Transport is met eigen vervoer. 

 

De organisatie gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden 

bij eventuele ongelukken. 

 

De eerste 30 inschrijvingen worden weerhouden. Bij onvoldoende inschrijvingen geven we ons het 

recht deze activiteit te annuleren. 

 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan via e-mail naar phototourisme@cae-kkk.be (Michel Van 

Criekingen & stanly.simon@bnpparibasfortis.com en stort het bedrag van jullie reservatie op 

rekening  

BE25 0015 7204 8482 
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Cirque du Soleil 

 Onze groep heeft uitzonderlijke een vergunning om foto's zonder flash te nemen 

gedurende de voorstelling. 
 

Noodzakelijke gegevens bij inschrijving: 

 

Naam: ……………………….. 

 

Tel: ………. 

 

Aantal volwassenen: ……. Aantal kinderen: ……. 

 

Totale prijs: € …… 

 

 

 

 

 

 
 

 


