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PUY DU FOU UITGENODIGD DOOR FRANSE PRESIDENT MACRON

VAN 4 TOT 6 NOVEMBER VERGEZELT NICOLAS DE VILLIERS, VOORZITTER VAN PUY DU FOU,
PRESIDENT MACRON OM EEN EERSTE OVEREENKOMST IN CHINA TE ONDERTEKENEN

De Franse president Macron heeft Nicolas de Villiers uitgenodigd om deel te nemen aan zijn officiële reis
naar China van 4 tot 6 november. Tijdens deze reis zal een strategische overeenkomst voor de toekomst
van Puy du Fou in China worden ondertekend.
Als symbool van de Franse excellentie wordt Puy du Fou in de schijnwerpers geplaatst in het kader van de
culturele dialoog tussen Frankrijk en China. Macron heeft Puy du Fou uitgekozen uit de meest prestigieuze
Franse ondernemingen. Puy du Fou vertegenwoordigt dan ook een creatief Frankrijk dat trots is op zijn
universeel erfgoed.

De plannen van Puy du Fou in China
Na zijn succesvolle lancering in Spanje richt Puy du Fou zich op China. Zijn culturele en historische
rijkdom biedt een immense inspiratiebron voor zijn spektakels. Puy du Fou hoopt in 2022 zijn eerste
Chinese spektakel in te huldigen, aan de voet van de wereldberoemde Chinese Muur, het meest
symbolische monument van het land.
In Qinhuangdao, tegenover de Chinese Muur, heeft Puy du Fou een bijzonder spectaculaire site
gekozen, waar een poëtische en mysterieuze sfeer hangt. Het stadbestuur heeft al ingestemd met de
creatie van een groot avondspektakel door Puy du Fou naar het model van Cinéscénie (Frankrijk) of El
Sueño de Toledo (Spanje). De eerste fase van dit project omvat ook een themahotel, een groot
spektakelrestaurant en een dorp uit langvervlogen tijden.
Tijdens de reis van de Franse president in China zal Puy du Fou een overeenkomst ondertekenen voor
de bouw van dit grote spektakel aan de voet van de Chinese Muur. Het totaalbudget van dit project
bedraagt 230 miljoen euro.
Een 35-koppig team werkt momenteel in Hangzhou aan de ontwikkeling van het artistieke model van
Puy du Fou, geïnspireerd op de Chinese cultuur. Zodra de overeenkomst is ondertekend, wordt het
Chinese team van Puy du Fou uitgebreid tot 200 medewerkers.

De grote internationale sprong van Puy du Fou
Puy du Fou, dat wereldwijd herhaaldelijk in de prijzen is gevallen, lokt almaar meer buitenlandse
bezoekers naar zijn unieke spektakels in Frankrijk (+31% in 2019).
In nauwelijks enkele jaren heeft Puy du Fou een stevige artistieke reputatie opgebouwd in Frankrijk en
de rest van de wereld dankzij tal van succesvolle internationale projecten in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en recent Spanje.
Op 30 augustus 2019 heeft Puy du Fou España in Toledo zijn allereerste avondspektakel ingehuldigd, El
Sueño de Toledo, dat een geweldig succes is geworden. In allerijl zijn nog drie extra voorstellingen
ingelast wegens de enorme publieke belangstelling voor het grootste spektakel van Spanje. In 2021 zal
Puy du Fou España zijn deuren openen met 4 grote spektakels overdag, 3 dorpen en 30 hectare groene
natuur.
Na Frankrijk en Spanje wil Puy du Fou tegen 2030 nog twee andere Puy du Fou oprichten.

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: i n maart
2012 in Los Angeles (Thea Classic Award) en opnieuw in november 2014 in Orlando (Applause Award). In 2018 kreeg het de Awa rd 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 S implifiées). De
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 P uy 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
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