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EXTRA ACT EN TWEE EXTRA SHOWS KERSTCIRCUS AHOY 
  
Wegens grote belangstelling wordt er een tweetal shows toegevoegd aan de 47ste editie 
van Kerstcircus Ahoy. In totaal zijn er van 23 tot en met 30 december 15 shows te zien in 
Rotterdam Ahoy. Daarnaast is er met de stijlvolle paardendressuur-act van Sandro Frank 
een nieuwe naam toegevoegd aan de toch al diverse en spectaculaire line up van het 
oudste kerstcircus van Nederland. 
  
Twee extra shows 
Kerstcircus Ahoy geniet dit jaar warme belangstelling van families die in de donkere dagen 
van december spektakel, verwondering en plezier zoeken. De kaartverkoop loopt namelijk zo 
voorspoedig dat producent Fernand Banning twee extra shows aan de toch al lange rij 
voorstellingen mag toevoegen. 
  
Voor de eerste twee dagen van het circus in Rotterdam Ahoy zijn inmiddels alleen nog een 
aantal VIP-arrangementen beschikbaar en ook voor de andere dagen zijn de overgebleven 
plaatsen beperkt. Daarom is besloten om op zondag 24 december en op eerste Kerstdag, 
maandag 25 december een vroege voorstelling toe te voegen, die om 10:30 uur begint. De 
kaartverkoop voor deze extra shows begint op vrijdag 24 november om 11:00 uur. 
  
Extra act aangekondigd 
Tevens is er een nieuwe act aangekondigd, die van 23 t/m 30 december zijn opwachting zal 
maken in de circuspiste van Rotterdam Ahoy. Sandro Frank zal met zijn prachtige paarden en 
pony’s een oogverblindend dressuurnummer brengen. De Duitser heeft een vrijheidskuur 
met vier volbloed Friese Paarden en zes pony’s, waarmee hij al jaren door zijn vaderland 
trekt. Een prachtig en ontwapenend tafereel met grote én kleine paarden in de piste, die bij 
jong en oud zal verwonderen en een lach op het gezicht toveren. 
  
Kaarten voor Kerstcircus Ahoy zijn te koop aan de Kassa van Ahoy en via Ticketmaster.nl. 
Voor alle ticketinformatie: www.kerstcircus.nl/tickets. 
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Voor informatie en beeldmateriaal kunt u zich wenden tot Loes Hoogland (tel. 0650503977; 
l.hoogland@ahoy.nl), of Christ-Jan van Dongen (010-2933193; c.vandongen@ahoy.nl). 
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