
 

 

PERSBERICHT 
 

Het Witte Paard Theater vergroot het aanbod en lanceert de eerste 
namen voor de zomer van 2023 

 

BLANKENBERGE, 19 december 2022 – Het Witte Paard Theater bouwt verder op het succes 
van de voorbije jaren. De vernieuwing van de zomershows en de geslaagde dinnershows 
doen verlangen naar meer. De zomer van 2023 wordt er een vol nieuwigheden. Vandaag 
wordt een eerste tipje van de sluier opgelicht. Het Blankenbergse theater kondigt alvast 
twee zomershows en een verlengde speelkalender aan en belooft later nog meer 
verrassingen. De muzikale avondshow ‘It’s My Life’, met nieuwkomers Ianthe Tavernier 
(Buurtpolitie, 40-45, Daens) en Maarten Cox (Idool, TV Plus), wordt een show vol zang, dans 
en internationale circusacts. Tijdens de nostalgische namiddagshow ‘De Tijd van Toen’ staat 
Jacky Lafon samen met haar gasten garant voor een klassieke revueshow met een lach en 
een traan. 
 
‘It's My Life’ – De ideale formule voor een zorgeloze avond met vrienden en familie 
Vanaf 20 juli 2023 staat Ianthe Tavernier (Buurtpolitie, 40-45, Daens) voor het eerst op het 
podium van Het Witte Paard Theater tijdens de nieuwste avondshow ‘It’s My Life’. Ook 
Maarten Cox (Idool, TV Plus) prijkt op de affiche en staat zo voor het eerst sinds hun deelname 
aan Idool in 2004 terug samen op de planken met de ondertussen vaste waarde Sandrine, die 
onlangs nog vijfsterrenrecensies kreeg voor haar prestaties in de musical ‘Josephine B’. Ook 
de Nederlandse musicalster Clayton Peroti is opnieuw van de partij. Samen beloven ze de zaal 
deze zomer vocaal en muzikaal in vuur en vlam te zetten. 
Bijzonder trots is Het Witte Paard Theater ook op de terugkeer van de bekende komiek Jan 
Van Dyke. Zijn beroemde strandstoel prijkt dan ook centraal op de affiche. Samen met vier 
internationale circusacts en de Vegas Showgirls vervolledigt hij de veelbelovende cast van ‘It’s 
My Life’. 
 
‘It’s my Life’, van 20 juli tot en met 16 september 2023, 20u30, www.witte-paard.be 
 
‘De Tijd van toen’ – Een nostalgische middagrevue met Jacky Lafon 
Revuelegende Jacky Lafon geeft al jaren het beste van zichzelf in Blankenberge. Haar vele fans 
dragen haar dan ook op handen. Volgende zomer is ze opnieuw de gastvrouw tijdens een 
gloednieuwe nostalgische middagshow ‘De Tijd van Toen’. Samen met zangeres Vanessa 
Chinitor (Eurosongfestival 1999) en zangers David Vandyck en Jan Wuytens maakt ze een ‘trip 
down memory lane’. 
Reken op een revue zoals die hoort te zijn: ambiance, humor en een grote portie glitter en 
glamour. Voor het eerst zal deze middagshow zelfs tot eind oktober te zien zijn. 
 
‘De Tijd van Toen’, van 6 augustus tot en met 22 oktober 2023, 14u00, www.witte-paard.be 
 
Niet voor publicatie. Voor bijkomende informatie, fotomateriaal en interviewaanvragen:  
 

pers@wphotelsevents.be 
 



 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 
 
Meer over WP Hotels & Events 
 
De evenementenzaal ‘Het Witte Paard’ opende ruim 85 jaar geleden voor het eerste de 
deuren. Vier generaties later staat WP Hotels & Events garant voor een uniek en zorgeloos 
verblijf aan de Vlaamse kust. Ondersteund door de recente investeringen van Alychlo, de 
investeringsmaatschappij van Marc Coucke, groeit het bedrijf gepassioneerd verder. 
 
WP Hotels & Events is eigenaar van verschillende bijzondere locaties in het centrum van 
Blankenberge. Van theater- en seminariezalen tot restaurants, wellness-ruimtes en 
hotelkamers in verschillende prijsklassen. De faciliteiten en mogelijkheden zijn eindeloos.  
 
WP Hotels telt vandaag zeven hotels door de recente overname van Hotel Riant Séjour op de 
zeedijk en de renovatie van het budgetvriendelijke Hotel Cavalli op de Grote Markt van 
Blankenberge. 
 
WP Events presenteert het hele jaar door een groot en verscheiden aanbod aan 
entertainment in Het Witte Paard Theater en Het Colisee Theater, met als absolute 
hoogtepunt de eigen Witte Paard Zomershows. 


