Welcome to

The Night of Illusions
The Night of Illusions heeft alle theateringrediënten om uw publiek 100 minuten lang op
het puntje van hun stoel te laten zitten. Het publiek zal getuige zijn van een breed scala
aan nog niet eerder vertoonde magicacts & spectaculaire illusiestunts. Een perfecte
mix van vingervlugge magie, onnavolgbare snelle verschijningen en verdwijningen,
zwevende dames, tafels en piano’s, van komische effecten tot super spannende
ontsnappingsacts zoals werelds eerste Black Scorpion Escape. Alles is omlijst in een
schitterend gothisch kasteeldecor, ondersteund door state of the art videoanimatie en
high-tech sound en lichteffecten. Samen met onze technische crew zorgen wij voor een
perfecte mix die deze magische theatershow tot een waar spektakel maakt geschikt voor
alle leeftijden.

www.christianfarla.com

www.nightofillusions.com

Met dank aan : Ruud de Graaf/ Impact Entertainment, Baasimmedia, Sebastian Konopix, Frank Boers PR Only, Raul Neijhorst.

Welkom bij de Nacht van de illusie’s...
Waar je dromen werkelijkheid worden...

International Theatretour

Ga mee terug in de tijd op zoek
naar het geheim van onsterfelijkheid...
Beleef samen met De Magiër, een avontuur vol spanning, humor en sensatie en neem het op
tegen een ijzersterke poortwachter, een verleidelijke Zwarte Weduwe, een griezelige geest
Butler, een Steampunk Agente en een 500 jaar oude Victoriaanse Vampier…

De met 2 internationale Merlin Awards
bekroonde illusionist Christian Farla
speelt de hoofdrol in „The Night of
Illusions”. Na aankomst in het
Victoriaanse Slot Farlastein vervolgt
hij zijn zoektocht naar het geheim van
onsterfelijkheid. Alle kasteelbewoners
bezitten bovennatuurlijke krachten en
al gauw ontdekt de Magier dat niet alles
is wat het lijkt in dit verlaten spookslot.

De Zwarte Weduwe

De Magiër

In bezit van de zwarte roos

Meester der illusies

De Vampier

Al 500 jaar onsterfelijk

De Geest Butler
Ontrafel zijn raadsels

De Wachter

Bewaker van Slot Farlastein

De Steampunk Agente

Rechterhand van de Zwarte Weduwe

