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MAGIE OP DE STADSHALLE
_
Dagelijks een prachtig klank- en 
lichtspektakel op de Stadshalle om 18 u.
 
Adembenemende show op 31/12 om 
middernacht. (ter vervanging van 
traditioneel vuurwerk)

IJSPISTE
_ 
Van 22/12 t.e.m. 6/01 
dagelijks open van 11u. tot 21u.
24/12 + 31/12: 11 tot 17u. & 25/12 + 
01/01: 14 tot 21u.

Prijzen
7 euro (inclusief huur schaatsen)
5 euro (met eigen schaatsen)
5 euro (groepsticket + 15 personen)
70 euro (10 + 1 beurt gratis))
50 euro (10 + 1 beurt gratis met eigen 
schaatsen)
2 euro voor schaatshulp

CHALETS
_
Van 22/12 t.e.m. 6/01 dagelijks open voor 
een hapje en een drankje.
D’Isbeer – vereniging: West Events  
Ezel en Os – vereniging: VKNE Astra
Fire House – vereniging: Brandweer 
Nieuwpoort Vriendenkring  
Jan Turpijn – vereniging: Reuzengilde 
Jan Turpijn  
Ping Pong – vereniging: TafelTennisClub 
Nieuwpoort vzw  
Pluimekloppers – Recreatieve 
Badmintonclub Nieuwpoort 

Vanaf 22 december wordt Nieuwpoort het buitenverblijf van 
de Kerstman, met op het Marktplein een magisch kerstlandschap. 
Kom verdwalen in het kerstbos, bezoek het huis van de Kerstman, 

rij mee op de kersttrein en schitter op de schaatspiste of op 
de authentieke carrousel. Als kers op de ijstaart is er elke 

dag kerstanimatie.

Kom de Kerstman ontmoeten in zijn buitenverblijf. Misschien heeft 
hij wel een cadeautje mee uit het verre Noorden.

Surf naar vrolijknieuwpoort.be voor meer informatie.
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Toerisme Nieuwpoort 
058 / 22 44 44 - info@nieuwpoort.be

KALENDER

VRIJDAG 22/12
Opening ‘Vrolijk Nieuwpoort’ - 18u.

Aankomst kerstman met zijn echte 
rendieren, ontvangst door vrolijke 
kerstballen en muzikale noot door 
Merry Christmas & le Grand Sextuor.

ZATERDAG 23/12
De Wandelende 
Kerstboom - 14u30.

Lach mee met de wandelende 
levende kerstboom.

Arrenslee met echte 
rendieren - 14u30.

Mystery Shoppers - 18u30.

Een vrolijke bende muzikanten die hun 
kar vullen met instrumenten,  
versterking en vooral veel fun.

ZONDAG 24/12
Winterwonderslee - 14u30.

Houd elkaar maar stevig vast voor een 
rondje winterpret, de twee rendieren  
Winter & Wonder trekken jullie voort 
met sierlijke tred.

MAANDAG 25/12
Muzikale sneeuwpop - 14u30.

Geniet van kerst- en sfeermuziekjes 
gebracht op een dwarsfluit.

Cheap Thrills - 18u30.

Mobiel trio van rasmuzikanten 
brengen vol overgave en met oog 
voor ambiance hun repertoire.

DINSDAG 26/12
Kerstdanseres - 14u30.

Op haar bal baant de kerstdanseres 
zich een weg door het kerstbos.

WOENSDAG 27/12
Gusto Saxophone Quartet - 18u30.

Sopraan, alt, tenor en baritonsax laten 
hun stemmen klinken als het beste 
kerstcadeau dat je je kan wensen.

DONDERDAG 28/12
Go Solo - 14u30.

Klein maar dapper, van hard naar 
hartbrekend, grappend en grollend 
wint ze je om haar vinger.

VRIJDAG 29/12
Pinokkio in Winterwonderland 
- 14u30.

Gepetto leert Pinokkio lopen 
over sneeuw en ijs. Als Pinokkio 
maar niet gaat liegen, anders 
struikelt hij over zijn neus.

ZATERDAG 30/12
Madame Tic-Tac - 14u30.
Draai aan de sleutel en laat je 
verrassen.

Triobluf – 18.30 u.

Op verzoek bouwen ze hun setlist op 
tot een heuse show in het publiek.

ZONDAG 31/12
Verdwaalde skiër - 14u30.

Help deze muzikale skiër zijn weg 
terug te vinden in het skigebied.

Samen aftellen naar  
het nieuwe jaar

MAANDAG 1/01
Sneeuwpoppen - 14u30.

Deze gezellige sneeuwpoppen op 
stelten bekoren je met  
een winters gevoel.

Nieuwjaarsdrink - 17u.

De stad trakteert en vzw 
Promovis biedt een hapje aan.

Playmobiel - 18u30.

Mobiel, akoestisch, kleurrijk 
en verbazend… een minifanfare 
met grote klasse.

DINSDAG 2/01
IJskoninginnen en muzikale 
prinsen - 14u30.

Prachtige witte ijskoninginnen 
en muzikale ijsprinsen brengen 
een winters sprookje.

WOENSDAG 3/01
Knappe Koppen - 18u30.

Unplugged en eerlijk gespeelde 
muziek, lekker ontspannen 
tussen het publiek.

DONDERDAG 4/01
Sneeuwmachine - 14u30.

Ontwikkel samen met deze 
Scandinavische wetenschappers 
echte sneeuw.

VRIJDAG 5/01
Hernest en Zamiel - 14u30.

Deze twee bizarre intrigerende 
pinguïns brengen de Zuidpoolse 
zon naar Nieuwpoort.

ZATERDAG 6/01
Houtland Dixieband - 18u.

Zes muzikale entertainers  
in ware Dickensstijl sluiten  
“Vrolijk Nieuwpoort” af.

HUIS VAN DE KERSTMAN
_
22/12 18 - 20u.
 18u aankomst kerstman 
 met zijn echte rendieren 
 in het kerstbos.
23/12 14u30 - 18u.
 14u30 aankomst 
 kerstman met zijn echte  
 rendieren in het 
 kerstbos.
24 - 31/12 14 - 17u.

De kerstman brengt dagelijks een 
mooi kerstverhaal om 16 u. voor de 
allerkleinsten. Afspraak op de krukjes 
aan het Huis van de Kerstman.
Ook na 1 januari is het Huis van de 
Kerstman nog open. Een kerstelfje geeft 
je met plezier een rondleiding.  
Neem een kijkje aan het Huis van de 
Kerstman voor de openingsuren.

CARROUSEL
_
Van 22/12 t.e.m. 6/01 dagelijks open 
vanaf 11u. Op 25/12 en 01/01 vanaf 14u.

Prijzen
3 euro per rit  
10 euro voor 4 ritten  
20 euro voor 10 ritten

KERSTTREIN (GRATIS)
_
22/12 9 - 12u & 17 - 21u
23/12 14 - 20 u
24/12 + 31/12 14 - 17 u
25/12 + 1/01 15 - 21 u
26/12 - 28/12 14 - 20 u
29/12 + 5/01 9 - 12u & 14 - 20u
30/12 14 - 20 u
2/01 - 4/01 14 - 20 u
6/01 14 - 20 u 

Stopplaatsen: Marktplein, Sportpark 
Dudenhofenlaan, Hendrikaplein  
en Sint-Bernardusplein


