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NOOIT EERDER GEZIEN IN BRUSSEL :  
THE GREAT GATSBY IMMERSIVE 

 

Het geheim is ontrafeld : VIAGE is tijdelijk het 
clandestiene huis van Jay Gatsby 

 
Bij VIAGE houden we van verrassingen, de kaarten eens door elkaar te schudden en iets heel 
anders voor te stellen, maar steeds met dat tikkeltje glamour en sensatie. Het 
Entertainment Centre van maar liefst 14.500 m² ontvangt met open armen de komst van 
deze nooit eerder geziene immersive show in Brussel. THE GREAT GATSBY is een unieke 
ervaring, waar men ondergedomeld wordt naar de wilde jaren twintig. De show staat bol 
van stomende jazz, illegale drank en intieme ontmoetingen. Tot op heden was de locatie 
geheim gehouden tot het allerlaatste moment. Het resultaat is verbluffend. Zoek je outfit 
en boek je tickets vóór 26 mei 2019. 
 
Een boudoir en jazzbar lekker verborgen in het Viage Theatre. 
  
VIAGE is spel en plezier in een overweldigende ambiance en spectaculair, modern decor van 
meer dan 14 500 m² in hartje Brussel. Alles is mogelijk in deze mysterieuze wereld van spel en 
plezier.  Het ontspannings- en entertainment complex biedt ruimte voor een concertzaal, 
casino, bars en restaurant, allen gehuld in een feestelijke, bruisende sfeer. 
  

Het is dan ook normaal dat VIAGE verkozen geweest is om deze unieke spektakel te 
ontvangen. 
 
VIAGE Théâtre bevindt zich op het 6de verdieping van het Entertaiment Complex VIAGE. Deze 
zaal heeft een oppervlakte van 900m² en is geschikt voor concerten en shows ( 850 zittende 
plaatsten en 300 voor een zittend diner).  
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Na meer dan twee jaar de show achter gesloten deuren te houden in Londen, met meer 
dan 50 000 toeschouwers, komt "The Great Gatsby Immersive" naar Brussel . 
 
De allereerste Nederlandse versie heeft zich afgespeeld op 21 maart. De locatie was tot op 
heden geheim gehouden wat de basisprincipe is van deze immersive show dat georganiseerd 
is door MB Creationd. Sinds midden maart hebben al 3 000 personen kunnen genieten van 
deze unieke ervaring.  
 
De show is eveneens in het Frans en het Engels vertolkt en dit nog tot 26 mei 2019. In totaal 
zijn er 25 Vlaamse show, 21 Franse en 10 Engelse. 
 
De gasten met een maximum van 200 personen per voorstelling om het zo intiem mogelijk te 
houden, worden ontvangen in een zijstraatje om vandaar begeleid te worden tot de zaal. 
Mobiele telefoons worden niet toegelaten, maar er is wel een moment voorzien om de nodige 
foto’s te nemen.  
 
Het is mogelijk om een speciaal Gatsby Menu en andere VIP arrangementen bij te boeken. De 
show duurt 2u20 met een pauze van 20 minuten. Het is niet mogelijk om tijdens de show iets 
te eten of te drinken. 
 
Om de show beter te beleven , moedigen we aan om ‘verkleed’ te komen, maar dit is geen 
verplichting. 
 
Na elke vertoning is er ook een afterparty in het casino met een Meet & Greet van de acteurs. 
 
Een meeslepende beleving 
 
Na vijf verfilmingen en talrijke toneelstukken, brengt The Great Gatsby Immersive het verhaal 
van Jay Gatsby dichter bij u dan ooit, rijkelijke besprenkeld met dans, cocktails en verleiding. 
 
De show staat bol van stomende jazz, illegale drank en intieme ontmoetingen, stiekeme 
afspraken en gestolen kussen. U beleeft uw eigen verhaal. U gaat op avontuur met de acteurs 

en dwaalt rond door de verschillende ruimtes in het huis van Gatsby. 
 
The Great Gatsby Immersive beleeft u allemaal zelf. Zonder u geen show, geen spektakel, geen 
feest. De personages uit het stuk zijn echt en ze vertellen hun verhaal op een unieke manier 
en van heel dichtbij. 
Er is geen podium. Er zijn wel veel kamers. Slaapkamers, een bureau, een jazzbar, een 
verborgen boudoir. En het publiek wordt meengenomen op sleeptouw. Er wordt samen 
gezongen en gedanst.  
 

  



Persbericht  
April 2019 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE & RESERVATIE 
 

Vrijdag 5 april 20u Vlaamse Versie 

Zaterdag 6 april 20u Vlaamse Versie (SOLD OUT) 

Zondag 7 april 19u Vlaamse Versie 

Donderdag 11 april 20u Franse Versie 

Vrijdag 12 april 20u Franse Versie 
Zaterdag 13 april 20u Franse Versie 
Zondag 14 april 19u Franse Versie 
Donderdag 18 april 20u Engelse Versie 

Vrijdag 19 april 20u Engelse Versie 
Zaterdag 20 april 15u Engelse Versie 
Zaterdag 20 april 20u Engelse Versie 
Zondag 21 april  19u Engelse Versie 
Dinsdag 23 april 20u Vlaamse Versie (SOLD OUT) 

Donderdag 25 april 20u Franse Versie 
Vrijdag 26 april 20u Franse Versie 
Zaterdag 27 april 15u Franse Versie 
Zaterdag 27 april 20u Franse Versie 
Zondag 28 april 20u Franse Versie 

Data in mei  Bezoek de website gatsbybelgium.be  

 

Tickets & Info 

www.gatsbybelgium.be/ 
https://www.instagram.com/gatsbybelgium/  

 
Volg VIAGE voor de laatste updates 
https://www.facebook.com/viage/  
https://www.instagram.com/viage.entertainment/  
www.viage.be  

 

PERS INFO 

Foto’s beschikbaar op http://www.viage.prezly.com/  
 

Pers & PR : Siham MAKRACHE, Marketing & PR Manager / +32 2 300 01 93 / marketing@VIAGE.be  
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