26 december
NE K K E R H A L VA N 8 U30 TOT 1 8 U0 0

Programmatie
GROTE KIDS DAY SHOW
Voor de “Grote Kids Day Show” op de hoofdpiste zijn er 2 vertoningen voorzien,
zijnde van 11u00 tot 13u00 en van 15u00 tot 17u00.
- licht en klank – verrassingsact CoolKids
- “Knock Out” spectaculaire ponyroef
- optreden “RheAxion”, swing en dansshow
- Kerstman met snoepjesworp
- “La Doublure” internationaal optreden van Melie Phillipot
- “Mini Steeple”, adembenemende ponyrace
- “DE BENDE” spetterend optreden van Lisa en Joyse met Band
- topact optreden van “BABA YEGA”

RANDANIMATIE HAL EN B-PISTE
Hal
- Grimes : van 10u00 tot 13u00 en van 14u15 tot 16u15
- foto/signeersessies De Bende en Baba Yega : van 13u05 tot 14u00 en van 17u15 tot 18u00
- Dréroute, gratis spelprogramma met leuke gadgets.
B-piste
- vanaf 08u45 doorlopend pony en paardenproeven en attracties.
-“Den Dré show”
Dré van VLP brengt een zeer attractief, leerrijk en gevarieerd educatief ponyprogramma van
12u45 tot 13u45. Van 14u0 tot 15u00 is er de “Dré doe mee”-actie waar de kinderen kunnen deelnemen
aan het stokpaardjesparcours, ponyritjes en meer...

Hoe bestel ik mijn E-ticket
Jumping Mechelen is mee met de tijd en is overgeschakeld naar de E-ticketformule (eenvoudiger, snelle
en probleemloze aflevering) met genummerde zitplaatsen.
Ticketprijzen
- 20€ (incl. reservatiekost) dagticket genummerde tribuneplaats incl. de “Grote Kids Day Show”
- 25€ ticket aan de Kassa
Tickets bestellen
Uw gewenste E-tickets bestel je via www.teleticketservice.com. Na betaling ontvang je uw E-ticket per mail.

Voordeelacties
Ben je lid of werknemer van een van onze onderstaande Kids Day-partners dan
geniet je en uw familie een fikse korting op uw dagticket.
Dagtickets inclusief tribunekaart voor de “Grote Kids Day Show” van 11u00 tot 13u00
aan 12€ (inclusief reservatiekost) i.p.v. van 20€.
VLP – LRV – LANDELIJKE GILDEN – CERA – KBC* - PLUSPAS*
*dagtickets incl. de “Grote Kids Day Show” van 15u00 tot 17u00
Tickets bestellen
Ga naar de website van uw vereniging, federatie of werkgever onder de rubriek Kids Day vindt u de bestellink
naar Teleticketservice. Van zodra de betaling van het aantal bestelde tickets is gebeurd ontvangt u per mail
de gevraagde E-tickets. Per bestelling kan u max.10E-tickets bestellen.
Het voordeelaanbod van Cera lees je in de vennotenmagazine van september. Het KBC voordeelaanbod
vindt je op de KBC website onder “KBC trakteert”.
Opgelet : de ticketverkoop start op 16 oktober e.k. en loopt tot 25 december 14u00.
Parking
Parking is voorzien op de parking van Planckendael aan 8€ inclusief shuttlevervoer heen en terug naar de Nekkerhal.

Bestel tijdig uw tickets zo mis je zeker dit uniek paardenfestval niet !

En er is nog meer, met uw E-ticket plaatsnummer WIN je mogelijks één van de
TWEE SALONS geschonken door HENDERS & HAZEL.
(trekking tijdens “Grote Kids Day Shows”)

