
Wist je dat
• Je met je toegangskaart voor een 

evenement in het Sportpaleis en de 
Lotto Arena gratis gebruik kan maken 
van het openbaar vervoer met De Lijn 
naar en van de zaal?

• Ruim een derde van de bezoekers 
fileleed en parkeerstress vermijden 
door het combiticket Sportpaleis/
Lotto Arena - De Lijn te gebruiken?

• We aan het Sportpaleis over een 
stalling voor 300 fietsen beschikken 
en er aan de Lotto Arena ook nog eens 
50 fietsen gestald kunnen worden? 

• Wie een taxi neemt, voor het 
evenement aan de deur van het 
Sportpaleis kan uitstappen en na 
het evenement terug de taxi kan 
nemen aan de taxihaven in de 
tegenoverliggende Van der Delfstraat?

• Je bij een aantal evenementen naar 
het Sportpaleis kan komen met 
de busdienst ‘Event Touring’, een 
dienstverlening in samenwerking met 
Reizen Lauwers? 

• Je dankzij Interparking 6 uur lang 
tegen slechts 4 euro in de binnenstad 
kunt parkeren op de parkings 
Roosevelt, De Keyser, Hopland of 
Horta als je je parkeerticket valideert 
aan de zuil bij de onthaalbalie?  Ideaal 
om te combineren met het gratis 
vervoer van De Lijn met je combiticket.

• We in totaal 4.000 parkeerplaatsen 
ter beschikking hebben voor wie 
wel met de auto tot aan de zalen wil 
rijden?

• De verkeerspolitie voor een vlotte 
circulatie zorgt voor, tijdens en na 
evenementen?
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Wist je dat
• Er een heleboel vrijwilligers worden ingezet op de 

evenementen in de zalen van de Sportpaleis Group?

• Zij o.a. zorgen voor:
1. Parkeerbegeleiding
2. Ticketscanning
3. Plaatsaanduiding
4. Bemanning van de vestiaire
5. Verkoop van merchandisingartikelen
6. Drankbediening aan togen en via ambulante verkoop

• De Sportpaleis Group op deze manier o.a. 
aan jeugd-, cultuur- en sportverenigingen de 
mogelijkheid biedt om op een aangename manier de 
clubkas te spijzen en de groepsgeest te versterken?

• We afhankelijk van de aard van het evenement, het 
succes ervan en de zaal waarin het plaatsvindt, 
bepalen hoeveel vrijwilligers ingezet worden? 

• Het aantal vrijwilligers in het Sportpaleis soms 
oploopt tot 120 personen per evenement?

Interesse om als vrijwilliger te komen helpen tijdens onze evenementen? 
Surf naar www.neuropia.be voor meer informatie.

Wil je met je vereniging komen tappen? We zoeken nog kandidaten voor Vorst Nationaal en Capitole Gent. 
Meld je aan via katrien.verheven@sportpaleisgroep.be.

ONTHAAL

VRIJWILLIGERS



SPORTPALEISFM.BE
STAY TUNED

HET BESTE VAN WAT
OP DE PODIA VAN DE 
 SPORTPALEIS GROUP

TE BELEVEN VALT



Wist je dat

RIDERS
PRODUCTIE

• Elke artiest vóór zijn komst zijn “verlanglijstje” 
(in het vakjargon heet dit een “rider”) bezorgt?

• Er zowel een “technical rider” als 
een “hospitality rider” bestaat?

Riders van Tina Turner



Wist je dat
• De term “rigging” (“tuigage” in het Nederlands) 

zijn oorsprong vindt in de Engelse 
scheepvaartterminologie?

• Deze term in de praktijk slaat op het ophangen en 
bevestigen van allerlei structuren en lasten voor 
show- en entertainmentprojecten?

• Waar in de scheepvaart touwen en katrollen worden 
gebruikt voor optuigwerk, men in evenementenzalen 
kettingen, staalkabels en (motor)takels hanteert 
voor het ophangen en aanbrengen van licht, geluid, 
video en decor?

• De draagkracht van het Sportpaleisdak voor 
“rigging” 80 ton is?

• Het dak van de Lotto Arena zelfs 128 ton kan dragen? 

• We in het dak van het Sportpaleis o.a. al auto’s, 
mensen, bewegende bruggen, luchtballonnen, 
een schip en stukken wielerpiste omhoog hebben 
getrokken?

• Er tijdens de ‘Monster Ball Tour’ van Lady Gaga op 22 
en 23 november 2010 meer dan 61.000 kg aan show-
gewicht boven het hoofd van mevrouw Gaga hing?

RIGGING
TECHNIEK



Wist je dat
• Er bij elke show heel veel elektriciteit en gas wordt 

verbruikt?

• Er bijvoorbeeld 10.000 kWh aan elektriciteit nodig 
was tijdens de show van Katy Perry op woensdag 
4 maart 2015? 
Ter vergelijking: een gemiddeld Vlaams gezin 
verbruikt 3.500 Kwh op jaarbasis.

• Er tijdens diezelfde show ook 1.600 m³ gas werd 
verbruikt om de zaal te verwarmen? 
Een gemiddeld Vlaams gezin verbruikt 236 m³ per jaar.

ENERGIE
TECHNIEK



Wist je dat
• Er sinds 1 januari 2013 een nieuwe wetgeving geldt 

voor geluidsnormen tijdens muziekactiviteiten?

• Deze regelgeving het maximale geluidsniveau 
bepaalt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk 
zijn voor het publiek en waar elektronisch versterkte 
muziek wordt gespeeld?

• Deze regelgeving vooral bedoeld is om 
gehoorschade te voorkomen en te beperken?

• Organisatoren verplicht zijn om bij hoge volumes 
voor voldoende rustmomenten te zorgen?

• Er ook oordopjes ter beschikking moeten worden 
gesteld voor wie zijn gehoor wil beschermen?

VOORKOM GEHOORSCHADE
GELUID

GENIET LANGER VAN DE MUZIEK
DANKZIJ DE GRATIS CM-OORDOPJES

Adv_Sportpaleis_Oorgasme_DISCO_95x95_aug2015.indd   1 31/07/15   16:52



Wist je dat
• We in het Sportpaleis het regenwater opvangen in 

een bassin dat 130.000 liter kan opslaan?

• We dit water gebruiken om de toiletten door te 
spoelen?

• We in het Sportpaleis over 230 toiletten beschikken 
en in de Lotto Arena over 110.

• We bij een gemiddelde show in het Sportpaleis 
algauw tot 100.000 liter water verbruiken? 
Ter vergelijking: in Vlaanderen is het gemiddeld 
huishoudelijk waterverbruik ongeveer 40.000 liter 
per persoon per jaar.

REGENWATERRECUPERATIE
WATER



Wist je dat

BIERTANKS
FOOD & BEVERAGE

• Het Sportpaleis over 13 biertanks van elk 1.000 liter 
beschikt, wat gelijk is aan 13.000 liter Jupiler of 260 
vaten van 50 liter?

• Een tankwagen van 6.000 liter deze tanks komt 
vullen?

• Er ongeveer 2.000 bezoekers worden bediend per 
verkooppunt in de zaal tijdens een pauze van 20 
minuten, wat neerkomt op zo’n 100 drankjes per 
minuut per verkooppunt?

• De drankverkooppunten worden uitgebaat 
door verenigingen en de Sportpaleis Group zo 
momenteel de werking van een 80-tal verenigingen 
ondersteunt?

Wil je met je vereniging komen tappen? We zoeken nog kandidaten voor Vorst Nationaal en Capitole Gent. 
Meld je aan via katrien.verheven@sportpaleisgroep.be.



Wist je dat
• We in onze zalen zelf je cola bereiden door via een 

postmixinstallatie de Coca-Colasiroop te mengen 
met koolzuurhoudend water tijdens het tappen?

• We tijdens de show van Dimitri Vegas & Like Mike 
op 20 december 2014 niet minder dan 13.877 liter 
Jupiler verkochten?

• Er tijdens dezelfde show 3.181 liter Coca-Cola werd 
gedronken?

• En er ook nog 5.497 flesjes Chaudfontaine blauw 
werden verkocht?

• AB InBev, Coca-Cola, IJsboerke, Croky, Laurent 
Perrier, Bacardi Martini, Red Bull en Koffie Verheyen 
onze Food & Beverage-partners zijn?

TAPINSTALLATIES
FOOD & BEVERAGE

water

koolzuurgas

splitkoeling

gesatureerd
water

siroop

Postmixinstallatie Coca-Cola

Wil je met je vereniging komen tappen? We zoeken nog kandidaten voor Vorst Nationaal en Capitole Gent. 
Meld je aan via katrien.verheven@sportpaleisgroep.be.



Wist je dat

I LOVE MY TICKET
TICKETING

• De websites sportpaleis.be en lotto-arena.be 
en teleticketservice.com – 070 345 345 
(maximum € 0,30/min.) de officiële ticket-
verkoopkanalen zijn voor evenementen in 
deze zalen?

• Bezoekers die hun tickets kopen bij malafide 
ticketverkopers het risico lopen van niet tot de zaal 
toegelaten te worden en altijd veel meer betalen dan 
de officiële prijs?

• Je meer info kan vinden over illegale ticketverkoop 
op ilovemyticket.com?

• Mensen met een handicap en/of rolstoelgebruikers 
via telefonische reservering de juiste boeking 
kunnen doen voor de voor hen voorbehouden 
plaatsen in de zaal?

• Je aan de kassa van Stadsschouwburg Antwerpen 
en Capitole Gent kan reserveren voor alle 
evenementen in de verschillende zalen van de 
Sportpaleis Group, dus ook voor evenementen in 
Sportpaleis en Lotto Arena?

• Er bij de meeste evenementen VIP-arrangementen 
worden aangeboden?

• Er bij verschillende evenementen ook aantrekkelijke 
voorwaarden zijn voor groepen?

• Dat groepen meer info kunnen krijgen via een mail 
naar groepen@sportpaleisgroep.be?

• In de prijs van een ticket artistieke, productionele en 
promotiekosten vervat zitten, naast zaalgebonden 
kosten en kosten voor band & crew?

• Artiesten
• Begeleidingsband
• Dansers
• Make-up van de artiest

• Repetities
• Kleding
• Sabam
• Billijke vergoeding

• Licht
• Geluid
• Podium
• Video

• Opbouw
• Afbouw
• Crew
• Techniekers

• Huur
• Personeel
• Schoonmaak
• Ticketing

• Rode Kruis
• Security
• Infobalie
• Kassapersoneel

• Transport
• Hotel

• Catering

• Mailings
• Advertenties
• Tv-publiciteit

• Pers
• Affichage
• Online-publiciteit

32%  Artistieke kosten

33%  Productionele kost

20%  Zaalgebonden kosten

4%  Kosten voor band & crew

11%  Promotiekosten

33% 

32% 

20% 

11% 

4% 

Wat zit er in de ticketprijs voor Ladies Of Soul featuring Natalia?



Wist je dat
• De verkoop van e-tickets de voorbije 5 jaar heel 

sterk is gestegen en dat nog maar een zesde 
van de tickets met de post wordt opgestuurd?

• Het grootste aantal ticketbestellers 
voor muziekevenementen zich bevindt 
in de leeftijdscategorie van 25 tot 44 jaar?

• We door het online bestellen nog makkelijker weten waar de verschillende ticketkopers vandaan komen?

TELE TICKET SERVICE
TICKETING

Jaar E-tickets Post

2010 20,90% 79,10%

2011 37,02% 62,98%

2012 58,59% 41,41%

2013 74,45% 25,55%

2014 84,51% 15,49%

2015 83,53% 16,47%

Rank Item Concertdatum Tickets per minuut

1 Muse, The 2nd Law Tour  18-dec-12 2.080

2 Dimitri Vegas & Like Mike, Bringing the Madness 3.0 19-dec-15 2.048

3 One Direction, Take Me Home Tour 2013  1-mei-13  1.887

4 Rihanna, Diamonds World Tour  5-jun-13  1.255

5 Coldplay, Mylo Xyloto Tour 18-dec-11 1.186

6 Rammstein, 'Made in Germany 1995 - 2011' 8-mrt-12  1.177

7 Muse, The Resistance Tour 2-nov-09  1.003

8 Justin Timberlake, The 20/20 Experience Tour 1-mei-14  965

9 Roger Waters, The Wall Live  27-mei-11  932

10 Dimitri Vegas & Like Mike, Bringing the Madness 3.0  18-dec-15  931

Leeftijd  

12 tot 17 2,63%

18 tot 24 14,04%

25 tot 44 56,86%

45 tot 64 25,16%

65+ 1,30%

Top 10 snelstverkopende concerten

Dimitri Vegas & Like Mike, Bringing the Madness 3.0

Geografische spreiding
Dimitri Vegas & Like Mike, Bringing the Madness 3.0 (2015-12-17 18:30:00)
Dimitri Vegas & Like Mike, Bringing the Madness 3.0 (2015-12-18 18:30:00)
Dimitri Vegas & Like Mike, Bringing the Madness 3.0 (2015-12-19 18:30:00)

Periode

Pas filter(s) toe: Korting Gratis Consigned

© 2004 Geodan bv
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Klik op provincie voor postcode details• Sommige evenementen op minder dan een uur uitverkopen?



Wist je dat
• Het callcenter van Tele Ticket Service bestaat uit 

een team van minstens 7 medewerkers?

• Het callcenter jaarlijks tussen 400.000 en 500.000 
reserveringen noteert?

• Tele Ticket Service jaarlijks tussen 1.400.000 en 
1.900.000 tickets verkoopt (1.974.866 tickets in 
topjaar 2009), ook voor evenementen die niet in het 
Sportpaleis en de Lotto Arena plaatsvinden?

• Tele Ticket Service binnenkort een nieuwe website 
en een nieuw ticketingplatform lanceert?

• Tele Ticket Service voor de verzending van tickets 
over een eigen mailingroom met 7 verschillende 
machines beschikt?

1. Ticketprinter (zwart-wit)
2. Kapmachine (ticketpapier automatisch versnijden)
3. Vulmachine (enveloppen automatisch vullen met 

tickets en folders)
4. Frankeermachine 

(apart voor binnen- en buitenlandse post)
5. Mailprinter (een aparte printer voor nieuwsbrieven e.d.)
6. Kleurenprinter (speciale verzendingen in kleur, met 

foto’s, die tot A3-formaat kan printen)
7. Snijmachine (handmatig papier snijden)

TELE TICKET SERVICE
TICKETING



Wist je dat
• Een rockshow in het Sportpaleis na afloop al snel 

40m³ afval oplevert?

• Een rockshow in de Lotto Arena “goed” is voor zo’n 
20m³ afval?

• De schoonmaak van het Sportpaleis ongeveer 150 uur 
in beslag neemt en gebeurt door 10 à 12 personen?

• De schoonmaak van de Lotto Arena ongeveer 75 uur 
duurt en wordt uitgevoerd door 10 à 12 personen?

AFVAL & SCHOONMAAK

HOUD HET PROPER A.U.B.



Wist je dat

VEILIGHEID

• Het Rode Kruis Vlaanderen vorig jaar op meer dan 
100 evenementen in het Sportaleis en de Lotto 
Arena de EHBO heeft verzorgd?

• Hiervoor in totaal meer dan 10.000 manuren aan 
vrijwilligerswerk werd gepresteerd?

• De vrijwilligers afkomstig zijn uit meer dan 60 lokale 
RK-afdelingen uit de hele provincie Antwerpen?

• Het aantal hulpverleners wordt aangepast naar 
gelang van het aantal toeschouwers (staand/zittend 
middenplein) en het risico van het evenement?

• Afhankelijk van deze factoren tussen 9 (Lotto 
Arena) tot maximaal 24 (Sportpaleis) hulpverleners 
worden ingezet?

• In geval van calamiteiten er een 
georganiseerde rampenwerking start waarbij 
de hulpverleningscapaciteit snel kan worden 
verhoogd?

• Het Rode Kruis tijdens 1 seizoen in Sportpaleis 
en Lotto Arena instaat voor meer dan 1.500 
verzorgingen?

• Het Rode Kruis bij een ernstige ziekte ook instaat 
voor het vervoer van patiënten naar het ziekenhuis?

• Vorig seizoen 50 mensen naar een naburig 
ziekenhuis werden gebracht?

• Een flauwte (syncope) de meest voorkomende 
aandoening is?

RODE KRUIS VLAANDEREN



Wist je dat

VEILIGHEID

• Er voor elke show een uitvoerig veiligheidsoverleg 
plaatsvindt?

• Het Sportpaleis op 10 minuten volledig ontruimd kan 
worden?

• Voor zo’n ontruiming 240 deuren automatisch 
openen?

• We hiervoor 30 stalen trapconstructies gebruiken 
aan de buitenkant van het Sportpaleis?

• Deze trapconstructies aan de buitenkant fungeren 
als contragewicht van de balkonondersteuning 
binnen?

• We in geval van nood stewards en medewerkers 
informeren door middel van lichtsignalen?

NOODUITGANGEN



Wist je dat

BACKSTAGE
SPORTPALEIS

• Night of the Proms dit jaar 30 jaar bestaat?

• Night of the Proms in totaal al 314 shows heeft 
gehad in Antwerpen?

• Night of the Proms meer dan 5.000.000 bezoekers 
heeft verwelkomd in Antwerpen?

• De teller aan Night of the Proms-shows eind dit jaar 
wereldwijd op 924 zal staan?

•  Night of the Proms in totaal al meer dan 10.000.000 
bezoekers heeft gehad?

• Night of the Proms in 2014 vier concerten gaf in 
Amerika?

• Night of the Proms in 2014 een Mid-America 
EMMY® Award behaalde in de categorie Arts/
Entertainment Program/Special voor een 14-delige 
tv-documentaire die o.a. de spectaculairste 
fragmenten toonde uit de rijke geschiedenis van het 
evenement?

info & tickets: www.notp.com 

O p e l  p r O u d ly  p r e s e n t s

your
night!

your Music!

Joe Jackson

Basement Jaxx

natalie imbruglia 

Scala

gavin Degraw

Fernando varela

Alexandra Arrieche

13-21 Nov
ANTWERPS SPoRTPALEIS



Wist je dat
• Clouseau meer dan 120 keer concerteerde in het 

Sportpaleis?
• En dat deze concerten door meer dan 1.900.000 

fans werden bijgewoond?

• John Miles meer dan 300 keer op het podium stond 
in het Sportpaleis?

• Hij niet alleen als solist optrad tijdens Night of the 
Proms maar ook als muzikant van Tina Turner?

BACKSTAGE
SPORTPALEIS



Wist je dat
• Kleedkamer 13 niet bestaat in de backstage van 

het Sportpaleis omdat veel (Amerikaanse) artiesten 
bijgelovig zijn en vrezen dat nummer 13 hen ongeluk 
gaat bezorgen?

• James Brown in zijn “rider” om 2 kapsalon-
haardrogers vroeg om zijn haar “in lijn” te krijgen?

• Donna Summer haar kleedkamer liet voorzien van 
witte lakens op de grond om zaken die ze liet vallen 
veel sneller terug te kunnen vinden?

• Prince in 2014 een concert aankondigde dat 4 
dagen later in het Sportpaleis plaats zou vinden 
en dat dat in een mum van tijd uitverkocht raakte?

BACKSTAGE
SPORTPALEIS



Wist je dat

SPORTPALEIS

ARTIESTENINGANG

• Alle artiesten en muzikanten het Sportpaleis 
binnenkomen via de befaamde draaideur?

• Deze deur haar eigen facebookpagina 
facebook.com/draaideur heeft?

• De draaideur onder de medewerkers, organisatoren 
en artiesten uitgegroeid is tot een waar begrip?

• Buitenlandse artiesten het steevast hebben over 
‘the revolving door’?



Wist je dat
• Je met z’n tweetjes kan genieten van verwennerij, 

je een feestje kan bouwen met vrienden of 
zakenrelaties op een ongedwongen manier kan 
ontmoeten als VIP bij de evenementen in het 
Sportpaleis en de Lotto Arena?

• Wie een VIP-arrangement bestelt een 
voorbehouden parkeerplaats heeft, vorstelijk 
ontvangen wordt in de mooie VIP-ruimtes, geniet 
van drank naar believen en verzorgde hapjes of een 
volledige maaltijd, het spektakel meemaakt op VIP-
plaatsen in de zaal en na het evenement nog lekker 
lang kan nagenieten?

• Er bij sommige evenementen ook interessante 
groepsvoorwaarden zijn?

VIP
HOSPITALITY CENTER 

Meer info over de VIP-arrangementen via sportpaleisgroep.be/vip 
Meer info over de groepenservice via groepen@sportpaleisgroep.be

Hospitality Center

Lotto Suite

Backstage Lounge



Wist je dat
• We voor een geslaagd VIP-arrangement alles voor 

jou uit de kast halen?

• Er heel wat mensen voor je klaarstaan?
1. Parkingboys en -girls
2. Onthaalhostessen en -hosts
3. Vestiaire- & toiletpersoneel
4. Een ploeg gemotiveerde kelners
5. Onze gerenomeerde cateraar Amalthea met zijn 

maître en chef-koks
6. Het VIP-team dat zorgt voor de administratieve 

opvolging en de coördinatie ter plaatse
7. De zaalsecurity en plaatsaanduiders 
8. Het schoonmaakteam 

• We jou en jouw vrienden of gasten met veel plezier 
een onbezorgde avond bezorgen?

VIP
HOSPITALITY CENTER 

Meer info over de VIP-arrangementen via sportpaleisgroep.be/vip 
Meer info over de groepenservice via groepen@sportpaleisgroep.be



Wist je dat
• De Sportpaleis Group over 7 zalen beschikt waar jij 

je zinnen kan verzetten?

• Ons communicatieteam van 4 personen je 
op de hoogte houdt over de activiteiten in elk 
van deze zalen via o.a. verschillende websites, 
socialemediakanalen en nieuwsbrieven?

GROEP MET ZEVEN ZALEN
COMMUNICATIE

ANTWERPS SPORTPALEIS
Meefeesten met ’s werelds grootste sterren doe je in 
de grootste evenementenzaal van het land! 
Schijnpoortweg 119
2170 Merksem
www.sportpaleis.be
info@sportpaleis.be

  facebook.com/sportpaleis
  twitter.com/sportpaleis

LOTTO ARENA
In de kleinere zaal naast het Sportpaleis zit je met je neus 
op de actie bij sport, spektakel en concerten.

Schijnpoortweg 119
2170 Merksem
www.lotto-arena.be
info@lotto-arena.be

  facebook.com/sportpaleis
  twitter.com/sportpaleis

VORST NATIONAAL 
De gezelligste grote evenementenzaal van 
Brussel ontvangt internationale sterren, 
waaronder ook de grote Franse artiesten. 

Victor Rousseaulaan 208
1190 Vorst
www.vorstnationaal.be
info@vorstnationaal.be

  facebook.com/forestnational.vorstnationaal
  twitter.com/vorstnationaal

STADSSCHOUWBURG ANTWERPEN
In het hart van Antwerpen, vlak bij winkelstraat Meir, kan je 
terecht voor de allermooiste spektakels voor jong en oud. 

Theaterplein 1
2000 Antwerpen
www.stadsschouwburgantwerpen.be
info@stadsschouwburgantwerpen.be

  facebook.com/stadsschouwburgantwerpen
  twitter.com/theaterplein1

ETHIAS ARENA / GRENSLANDHALLEN  
In Hasselt weten ze wat feesten is. Je beleeft er de groot-
ste evenementen in de Ethias Arena. 

Op de site van de Grenslandhallen vinden in de loop van 
het seizoen tal van boeiende beurzen plaats.
Gouverneur Verwilghensingel 70
GPS:  Trichterheideweg
3500 Hasselt
www.ethias-arena.be
www.grenslandhallen.be (overzicht van de beurzen)
info@ethias-arena.be

  facebook.com/ethiasarena
  twitter.com/ethiasarena

ETHIAS THEATER 
Met zijn capaciteit van 3.000 bezoekers is dit state-of-
the-art muziektheater uniek in Limburg.

Gouverneur Verwilghensingel 70
GPS:  Trichterheideweg
3500 Hasselt
www.ethias-theater.be
info@ethias-theater.be

  facebook.com/ethiastheater
  twitter.com/ethiastheater

CAPITOLE GENT
Authentiek én modern: in Gent verwelkomen we 
je in het mooiste art-decotheater van België.

Graaf Van Vlaanderenplein 5
9000 Gent
www.capitolegent.be
info@capitolegent.be

  facebook.com/capitolegent
  twitter.com/capitolegent

WWW.SPORTPALEISGROUP.BE

Antwerpen

Hasselt
Gent

Brussel

Volg ons op 

  Facebook

  Twitter

Of schrijf in op onze nieuwsbrieven 
via de websites




