
 

 

Over Puy du Fou 

Puy du Fou werd opgericht in 1978 en is een volledig atypisch themapark. Het werd twee keer verkozen tot beste park ter wereld: in maart 

2012 in Los Angeles (Thea Classic Award) en opnieuw in november 2014 in Orlando (Applause Award). In 2018 kreeg het de Award van het 

beste park in Frankrijk en Europa en stond het op een 3de plaats in de wereldranglijst volgens de Tripsadvisor Traveller’s Choice Awards voor 

attractieparken. Vandaag is het het tweede grootste park van Frankrijk met meer dan 2 260 000 bezoekers in 2017. Puy du Fou is een groep 

die bestaat uit hoofdzakelijk een Association Loi 1901 (een vereniging zonder winstoogmerk) en een SAS (Société par Actions Simplifiées). De 
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NIEUWE AWARD VOOR PUY DU FOU IN VERENIGDE STATEN 

 

PUY DU FOU ONTVANGT OP 18 APRIL 2020 IN LOS ANGELES, ‘DE OSCAR VAN DE BESTE 

CREATIE TER WERELD’ VOOR ‘HET EERSTE KONINKRIJK’ 
  

Op IAAPA Attractions Expo, de belangrijke bijeenkomst van spektakels en parken uit de hele wereld die 

momenteel van 18 tot 22 november 2019 plaatsvindt in Orlando in Florida, heeft de prestigieuze 

internationale jury van Themed Entertainment Association (THEA) zopas aangekondigd dat Puy du Fou 

een nieuwe award in de wacht sleept.  

Op 18 april 2020 zal Puy du Fou in Los Angeles officieel de Thea Award, ‘Oscar van de beste creatie ter 

wereld’ in ontvangst mogen nemen voor ‘Het eerste koninkrijk’, zijn nieuwe creatie van 2019. 

Het is de derde internationale prijs voor het spektakel ‘Het eerste koninkrijk’, dat ook bijzonder 

enthousiast is onthaald door zijn bezoekers in 2019.  

 

Artistieke durf en technische excellentie bekroond 

  

‘Het eerste koninkrijk’ is volledig bedacht en geproduceerd door de teams van Puy du Fou. Deze 

voorstelling zonder weerga dompelt de toeschouwers van kop tot teen onder in een ultra-spectaculair 

avontuur in het spoor van Clovis, de eerste koning van de Franken, met tal van gedurfde scènes, 

technologische hoogstandjes en ongeziene speciale effecten. 

 

Deze nieuwe Oscar bekroont de knowhow, de originaliteit en de excellentie van de creaties van Puy du 

Fou. Puy du Fou verlegt voortdurend de grenzen van de creativiteit, emotie en artistieke innovatie. 

Wereldwijd domineert Puy du Fou de wereld van het spektakel. In enkele jaren is het uitgegroeid tot 

dé referentie op het gebied van spektakels. Het wordt dan ook geroemd door 

amusementsprofessionals en heeft alle belangrijke prijzen gewonnen. In 40 jaar is Puy du Fou erin 

geslaagd van zijn artistieke model een succes te maken dankzij een universele emotionele taal die alle 

culturen en generaties overstijgt. 
 

Deze Thea Award zal officieel aan het Puy du Fou-team worden overhandigd op zaterdag 18 april 2020 

in Los Angeles. 



vereniging organiseert het Cinéscénie spektakel met 4000 vrijwilligers en heeft de SAS in handen die het Grote Park beheert (60 dag- en 

avondspektakels, 4 historische dorpjes, 27 restaurants en 5 themahotels). De twee organisaties verzekeren hun toekomst door Puy du Fou 

Academie (een lagere school ‘kunst & studies’) en Junior Academie (artistiek opleidingscentrum) te financieren. Beide leiden jaarlijks ruim 

600 jongeren op in de spektakelkunsten en -technieken. Met Puy du Fou International verspreidt het park zijn knowhow over de wereld en 

geeft het advies over de creatie van parken en spektakels volgens het model van Puy du Fou. Sinds zijn oprichting kent Puy du Fou een 

constante groei dankzij zijn artistieke lef en permanente investeringen. www.puydufou.com 

  

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal, contacteer: 

Beatrice Mondelaers - beatrice@glenaki.com 

Lisa van den Acker - lisa@glenaki.com 
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