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TUIN  Van Katoen  43  , MonSTARS  47  , Serenata Mexicana  25  , Miss Mac Snackbek  29 Lotus Ladies  24  , DuoTails  35     

SERENATA MEXICANA  25
Drie musici met een grote liefde voor de authen-
tieke Mariachi muziek. Onverhulde hartstocht, 
aanstekelijke levensvreugde en een feestelijke 
uitstraling met uitbundige zang in eerlijke, tradi-
tionele Mexicaanse volksmuziek. De Mariachis 
kleden zich in oogstrelende kostuums met de 
karakteristieke rijke versieringen.

HET LEVENDE TAFELTJE PREVIEW  26
Gaat u mee een eindje wand’len? Vroeg de tafel 
aan de stoel. Van dat stilstaan in de kamer krijg ik 
toch zo’n stijf gevoel. In het project ‘Meubelstuk-
ken’ komt meubilair geïnspireerd door de periode 
La belle époque in beweging. Met een ode aan 
rijke materialen, en in een gracieuze wereld van 
kleuren en weelde, wordt een verzameling van 
bonte curiosa tot leven gebracht.

MIJNHEER VAN FARE  27
De Meezing Fanfare is een vrolijk muzikaal sing-
a-long feest met als ingrediënten een zanger 
(en saxofonist) en een grote TV met daarop de 
teksten van de liedjes. Het repertoire bestaat uit 
vrolijke disco- en dancenummers met een hoog 
camp- en meezinggehalte, oftewel de meest 
herkenbare en allerleukste hits van de afgelopen 
decennia. Van Guus Meewis tot Andre Hazes 
en van Paul Elstak tot Armin van Buuren. Deze 
muzikale variatie en doorlopende interactie zorgt 
voor een heerlijke positieve energie en feestelijke 
sfeer. 

THE TIME TRAVELLER  28
Gloednieuwe act en wereldwijd straattheater 
met een “luchtballon”. Maar help haar want zij is 
verdwaald in tijd en ruimte. Lukt het haar -met 
uw hulp- om de weg terug te vinden? Met twee 
zitplaatsen voor extra passagiers! Stap in en vaar 
mee.

MISS MAC SNACKBEK  29
Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan? 
Dit neanderthaler meisje heeft de jachtvelden 
ingeruild voor de Macdrive. En dat is genieten.... 
een vrije vertaling van een Banksy-tafereel. 

MADAME ROSALIE  30
Deze kleine Française woont en werkt vanuit haar 
kiosk. Soms moet ze even een plaatje verwisse-
len, ze houdt van muziek. U kunt haar altijd bellen 
(3x.) Al het goede komt in drieën. Dan staat ze 
voor u klaar. Verleden, heden en toekomst. Ze 
leest uw toekomst in de kaarten, haar glazen bol 
of uit uw handen. Ze voorspelt nu al, dat het een 
mooie dag gaat worden!

THEATER TIQUE  31
De twee speelsters van Theater Tique weten het 
elastische, blauwe mannetje Tique zo te bewegen 
dat je je vanaf het eerste moment in zijn wereld 
verplaatst en met hem meeleeft. De korte verhaal-
tjes zijn juweeltjes vol spanning, humor en emotie. 
Tique spreekt een eigen taal, die voor iedereen 
verstaanbaar is. Hij beleeft de avonturen ‘Circus’ en 
‘Hocus Pocus’. Mannetje Tique probeert hier zijn 
een beroemd artiest te worden en haalt halsbre-
kende toeren uit en doet zelfs magische trucs.

VALENTINA  32
Valentina’s Zeg het met een Kaartje is een sym-
pathiek, mobiele act met een boodschap (ook 
mogelijk op rollerskates). Valentina’s rok bestaat uit 
meer dan 50 postkaartjes met mooie teksten. Daar 
mag je er een uitzoeken. Je kaartje kun je schrijven 
op haar schrijftafeltje dat ze op haar buik draagt. 
Uit haar hoed tovert ze een postzegel en je kunt 
het kaartje posten in de brievenbus op haar rug. Ze 
worden ook echt bezorgd.

TROTSE ROTS  33
Een of meer ‘stenen’ fi guren die met hun kinder-
wagen vol keitjes, hun kleintjes uitdelen aan het 
publiek. Hierop staan handgeschreven boodschap-
pen, complimenten, leuzen, etcetera. Vervreem-
dend, hartverwarmend, origineel en interactief. 
Wanneer er op een ludieke manier iets oprechts 
overgebracht mag worden dan draagt deze act 
graag haar steentjes bij!

DE GLAZENDRAAIER  34
Het verhaal gaat dat de ijle hypnotiserende klank 
van zingend glas je in trance of hypnose kan 
brengen. Er zouden zelfs mensen gek geworden 
zijn... De Glazendraaier raakte geïntrigeerd en 
bouwde het enige glasorgel van Nederland, met 52 
verschillende glazen. Het leren bespelen duurde 
eindeloos, maar hij wil niets anders meer. Op zijn 
orgel-bakfi ets zwerft hij rond door stad en land, 
duikt op op straathoeken, pleinen en festivals, en 
betovert zijn publiek met oude en nieuwe liederen - 
van Bach tot Brel - op zingend glas.

DUO TAILS  35
Twee stokstaartjes zijn ontsnapt uit de dierentuin. 
Nieuwsgierig, speels en hartverwarmend. Ze zijn 
knuff elbaar, maar ook brutaal... het blijven roof-
diertjes. En probeer je in mensentaal een gesprek 
met ze te voeren, dan krijg je antwoord in het 
‘stokstaarts’. Kan je ook zoenen met je neus? Het 
stokstaartjes-duo is op zoek naar warmte en ze 
spreiden hun pootjes voor een innige omhelzing... 
met jou! Free Hugs!

FLORIN & CATO  36
Een sympathieke viervoetige vriend, een niet-zo-
coole blondine en een dommig heertje tonen een 
moderne, elegante en internationaal succesvolle 
komedieshow. Florin en Cato: een unieke mix 
van comedy en hondendressuur van het hoogste 
niveau. Met Cato als ster van de show die ondanks 
alle pogingen van zijn baasje doet wat ie wil.

DE CHARLATAN PREVIEW  37
Uit een onbekend land komt “El Charlatán”. Dit mys-
terieuze personage brengt u verbazingwekkende 
elixers. Hij wordt vergezeld door de mooie, trouwe 
zigeunerin Carmencita. Deze Koning van de Tover-
drank brengt gezondheid en verwondering. Proef 
het krachtige en heerlijke ‘Maximum Power’ of, als u 
durft, zijn laatste creatie ‘Metamorphosis’. 

CRACK UP 2.0  38
Deux a la Tache is een dynamische, hilarische voor-
stelling met grappen, goocheltrucs, humor en twee 
gevaarlijk verschillende types. Een zelfi ngenomen 
goochelaar en zijn onervaren assistente hebben het 
op het toneel moeilijk met elkaar en dat leidt tot ab-
surde situaties, vol gekke grappen, een ‘levensge-
vaarlijke’ truc en een onverwacht ontroerend einde.

RENDEZ VOUS  39
Een melancholische én grappige performance. 
Verlaten, opgehangen als een oude jas, hangt zij 
eenzaam aan een (verlichte) lantaarnpaal. Ze mom-
pelt wat voor zich uit... totdat er muziek klinkt en ze 
recht vanuit haar hart ‘Laat me niet alleen’ zingt. (‘Ne 
me quitte pas’). Of tijdens de kersttijd ‘It’s gonna be 
lonely this Christmas without you”... 

THE ATARI SHOW  40
Goma maakt van gewone situaties een ongelofelijk 
grappige komedie. Met een mix van elektroni-
sche technologie, geluiden uit beroemde fi lms en 
cartoons, onnavolgbare acties, fysieke comedy en 
gekke dansmoves ontstaat een altijd spontane en 
hilarische show, ...en alles uit 1 koff er.

JASPER & JASMINA  41
Een dansend duo dat met hun koddige handjes en 
verrassende karakters de leegte komen opvullen. 
Deze geestige verschijningen omarmen hun pu-
bliek: bieden troost en beschutting, uitdaging en lol. 
Een hilarische of tedere ontmoeting, it’s up to you! 
JASper maakt graag kennis met je door een knuff el, 
een high fi ve of een ouderwetse hand. JASmina zal 
je beleefd naderen met haar golden touch en als 
ze je in d’r zak heeft haar olijke kant laten zien. Liefst 
maken ze beide een dansje met u en jou. Aange-
naam!

MISS MAAS  42
Nederland is een waterland. Hierover gaan de 
verrassende gedichten van Miss Maas. Ze draagt 
de rivier om haar middel. De gasten hengelen naar 
gedichten die op theatrale wijze worden voorge-
dragen door Miss Maas. Gedichten op maat? Een 
uitstekende manier om uw boodschap op ludieke 
wijze over te brengen. 

VAN KATOEN  43
De elegante zusjes Anna en Hannah creë ren 
kleine lichtpuntjes in het dagelijkse leven. Zij laten 
een spoor van creativiteit na. Zij versieren, breien 
en borduren en maken alles in het leven net iets 
mooier. Ze dansen, fl aneren en laten hun lijnenspel 
van wol in de lucht achter. Kijk en droom weg en 
stap even uit het drukke leven van alledag in het 
gezelschap van deze zusters. Een creatieve act 
op 1 meter hoge stelten die mensen uit- daagt om 
hun fantasie uit te leven en ook op onderzoek uit 
te gaan. 

REPTIEL GECKO  44
Nieuwsgierig, hongerig en vol humor... Ons huisdier 
is dol op kinderen! Reptiel Gecko is een hagedis 
van bijna twee meter lang die rondkruipt tussen 
uw bezoekers. Hij is zeer nieuwsgierig en komt dan 
ook bij iedereen snuff elen. Alles wat op zijn hoogte 
voorbijkomt, moet hij van heel dichtbij gezien 
hebben. Mama’s en papa’s, bewaak uw handtassen, 
boodschappen en rugzakken! Onze Gecko vindt 
het geweldig om met uw spullen te gaan lopen. 
Vergeef hem zijn speelsheid! Als onze Gecko het 
voelt kriebelen...

THE FUNK SWEEP  45
Groovy Funk on the go – het enige volledig mobie-
le, superswingende funky kwartet van Nederland 
met twee saxen, keyboard, drums en zang En wil je 
echt los gaan en je zangcarrière een boost geven, 
than GRAB THE MIC! ...hij hangt er voor jou!

BUBBLUSION  46
Zij is de enige bubbleologist van Nederland. 
Saskia kan u alles over zeepbellen vertellen, maar 
vooral laten zien! Een spetterende show met een 
snufje wetenschappelijke verwondering, humor 
en natuurlijk magie! Zij brengt al toverend met 
zeepbellen vreugde en verwondering. Spannende 
momenten, actie en verbazing wisselen elkaar af. 
Het lijkt onmogelijk totdat... blijkt dat het wél kan!

MONSTARS  47
Energiek, grappig en spectaculair. Twee tot vier to-
taal gefl ipte trollen met kromme poten springen en 
dansen rond op zoek naar plezier. Zij springen maar 
liefst twee meter hoog! Hun fl uorhaar wordt door 
iedereen van veraf al gezien en u wordt spontaan 
vrolijk als deze knotsgekke fi guren passeren.

MAGICAL WHITE HORSES  48
Deze prachtige (verlichte) witte viervoeters, half 
vrouw en half paard, creeëren een magische 
sprookjessfeer. Sierlijk steltentheater....tot zij plot-
seling springen en steigeren. Zijn dat nou vleugels 
waarmee ze weg lijken te vliegen?

KASBA  49
Kasba brengt feest met hun energieke crossover 
van Noord-Afrikaanse en Westerse muziek. De 
swingende muziek zorgt er samen met de maat-
schappelijk geëngageerde teksten voor dat stilzit-
ten er niet bij is. Deze 7-koppige band brengt met 
hun wervelende show alles in beweging, ook u! 
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TENT 2  De Zingende Zusters  17     TwoPlay  8    Q-Trix  12       

TUIN  Rendez Vous  39  , De Dragonriders  19  , Bubblusion  46     Miss Maas  42  , Van Katoen  43  , Serenata Mexicana  25    
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FLOWER FOR POWER   1
The Rolling Amazons zetten de bloemetjes bui-
ten! De natuur is in volle bloei, dus is er werk aan 
de winkel. Want snoeien doet bloeien! Met hark, 
bezem en heggenschaar in de hand dansen deze 
bloemrijke dames op hun rollerskates. Van top tot 
teen een fl eurige verschijning met hun prachtige 
kostuums en kleurrijke karakters. Laat je meevoe-
ren in de bloemenwereld van deze gekke dames 
en wie weet gaat de zon schijnen!

DE RE-CYCLISTS   2
Het eerste werkelijk duurzame entertainment in 
Nederland! De opzienbarende kostuums van de 
Re-Cyclists zijn gemaakt van wat wij weggooien: 
bierblikjes, plastic tassen, kapotte fi etsbanden. 
We horen ze al van ver aankomen met hun swin-
gende Re-Cycle Song als zij zoekend naar afval 
rondtrekken. Zij halen de kinderen én ouders over 
deel te nemen aan de vrolijke Re-Cycle Afvalrace. 
Wie wint wordt gekroond tot de nieuwe Re-Cy-
clekoning of -koningin en maakt een ereronde op 
de mobiele troon. Zij bewijzen: recycling is leuk!

FREE FANTASY   3
Jeroen Engeln van Free Fantasy is gastheer, ce-
remoniemeester, presentator, animatieacteur en 
gangmaker. Hij speelt in allerlei gedaantes, op de 
meest uiteenlopende plaatsen voor alle denkbare 
soorten publiek. Kies uit zijn meer dan 20 types: 
van loco-burgemeester tot beveiligingsagent, van 
levende kerstboom tot chique spreekstalmeester.

GENTLEMAN OP STELTEN   4
Ruim 3 meter hoog, een eeuwig vrolijke glim-
lach, kleurrijk en altijd zin in een dansje.In zijn 
mooie satijnen kostuum dat volledig bekleed is 
met echte Swarovski kristallen maakt hij enor-
me sprongen. Een niet alleen stijlvolle maar ook 
unieke ontvangst.

JOHAN DE VUURMAN   5
Een warmvlammend welkom voor uw gasten met 
deze vurige verschijning. Met zijn passie voor vuur 
ontvangt hij uw gasten zowel groots als pakkend 
en houdt Johan de Vuurman uw gasten een 
brandend verlangen naar meer voor... Vuurper-
formances waarbij soms alledaagse voorwerpen 
spontaan vlamvatten en vuur niet alleen spekta-
kel maar ook hartverwarmend blijkt te zijn.

REMBRANDT    6
Naast het bestuderen en tekenen van zijn 
modellen, schildert onze grootmeester ook met 
woorden! Welbespraakt zet hij de woorden graag 
dik aan om uit de verf te komen als dagvoorzitter, 
presentator of verteller. Deze virtuoos kan met zijn 
verbale palet elk evenement extra kleur geven, in 
het licht zetten of uit de doeken doen. Komt dat 
zien, komt dat horen!

DE WANDELENDE TARTIÈRE   7
Deze imposante bloemrijke hapjesdame presen-
teert op onvergetelijke wijze hartige en zoete hap-
jes aan uw gasten. Zij beweegt zich door de ruimte 
met zeven gouden dienbladen. De Wandelende 
Tartière kan ook een openingswoord spreken, 
gedichten voordragen en informatie of producten 
onder de aandacht brengen. De Wandelende Tarti-
ère is multifunctioneel inzetbaar.

TWOPLAY   8
Duo TwoPlay wordt gevormd door de zoete, 
expressieve zang van Karin Dieters, die ook piano 
speelt, en de rijke, donkere toon van tenorsaxofo-
nist Paul Mundy. Hun repertoire omvat vele genres; 
pop, jazz standards, blues, rock, R & B, latin en 
meer. Allemaal gespeeld met smaak en gevoelig-
heid voor een perfecte muzikale begeleiding bij elk 
evenement.

DE FEESTFOTOGRAAF   9
Met de fotostudio’s zijn vele thema’s en mogelijkhe-
den beschikbaar. De foto’s worden meteen na het 
maken afgedrukt en als cadeau meegegeven, én 
de foto’s kunnen ook nog gratis worden gedown-
load. Speciaal voor deze dag: Studio 1900; prachti-
ge nostalgische sepiafoto’s! De Feestfotograaf komt 
met ouderwetse hoeden, boa’s, wandelstokken, 
parasollen, brillen, waaiers en dikke sigaren. Grote 
verkleedpret voor alle leeftijden.

FIETS JE EIGEN KUNSTWERK  10
Een unieke ervaring voor jong en oud. Neem plaats, 
trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die 
zich mengen en jouw eigen schilderij ontstaat. Trap 
sneller of langzamer op de pedalen, elke keer is het 
weer anders. Het drogen van je schilderij doe je op 
de droogfi ets. Verbaas en verwonder je. Een super-
herinnering en prachtig souvenir voor iedereen.

ROSA MARE  11
Waarzegster Rosa Mare werkt als Orakeltheater 
in haar eigen tentje niet alleen met tarotkaarten 
maar biedt ook speciale mogelijkheden, zoals De 
Wensweefster. Een geweven wens? Neem plaats, 
laat je wens weven, en na de uitleg ga je met een 
magisch kruidenbuideltje naar huis. Oude kennis 
vertaald naar een uniek ritueel dat past in deze tijd. 
Op elk evenement en feest kan zij de gasten, groot 
of klein, een blijvende herinnering en magie mee 
geven.

Q-TRIX  12
Goochelaar Q-Trix laat als Johan de Stuurman zien 
wat er gebeurt als je het stuur uit handen geeft. Dat 
dat niet zonder vallen en opstaan gaat zal snel blij-
ken... Een ‘min of meer’ komische magic stand-up 
voorstelling met de beste bedoelingen. Wie stuurt 
er? Je zou er Stureluurs van worden.

CIRKIA BOHEMIA  13
Ze komen uit een ver land met hun hele hebben 
en houwen bij u op visite en... tsja... u heeft ze 
zelf uitgenodigd! De broers Pavlof en Janosh, de 
laatste twee rondtrekkende circusartiesten van het 
befaamde Cirkia Bohemia. Kijk uit! Mogen ze bij u 
hun tent opslaan, of gooit u ze er uit? Niet-normaal 
circustheater van de bovenste plank, met de onver-
valste humor van Meatball & van der Camp en u als 
onverwachte gastspeler. Plus, na de voorstelling, 
het ‘Doe-maar-mee-Circus’, voor iedereen die er 
van droomt om met het circus mee te reizen.

CHOCO ENTERTAINMENT  14
Coco Choco Compagnie brengt professioneel 
belevingsentertainment voor persoonlijke feel-
good-momenten op (bedrijfs-)evenementen en 
festivals. In alle acts speelt chocolade een hoofdrol. 
Met humor en persoonlijke aandacht brengen zij 
een zinnenprikkelende ervaring. Resultaat: een 
brede glimlach en een heerlijke herinnering. Pure 
theatrale blijmakerij. Ook in melk en wit.

DUTCHJUGGLER  15
De ultieme uitdaging voor 2019: de DutchJuggler 
jongleert met... met wat niet eigenlijk? Zij gingen 
u reeds voor: fabrikanten van kaarsen, bierkratten, 
dagbladen en wasmachines(!)- én de bezoekers 
van evenementen, winkelcentra en feesten die 
hem alles toewierpen wat zij bij zich hadden, tot 
aan hun boodschappen en schoenen toe. Durft u 
de uitdaging aan?

BLACKWOOD MAGIC  16
In dit tijdperk van sociale media en data-hacking 
daagt Alex Blackwood u uit met zijn ‘mind reading’ 
show ‘Niets te Verbergen?’, waarbij geen van uw 
gedachten veilig is! Gelooft u dat het lezen van 
gedachten warm, persoonlijk en grappig kan zijn? 
Alex Blackwood neemt u mee op een rondleiding 
door de menselijke geest... om precies te zijn: úw 
geest! Live op het podium hackt Alex telefoons, 
raadt pincodes, reist door de tijd en voorspelt de 
toekomst... allemaal met veel gelach!

DE ZINGENDE ZUSTERS  17
Zij doen samen met één vrijer... De Kat van Ome 
Willem... Op de step....... De Twips.....Kent u ze nog? 
Tijdens een heerlijk meezing-muziekprogramma 
komen alle bekende Nederlandse liedjes voorbij 
van Annie M.G. Schmidt en Ja Zuster, Nee Zuster. 
Zing en swing mee met De Zingende Zusters ! Wilt 
u uw feestje compleet maken? Vraag ze om hun 
komische animaties met ontvangst van uw gasten 
door De Stewardessen, gezellig zitten bij de Toilet-
juff rouwen of De Zusters met het Verwenkarretje.

THE FLYING ACROBATS  18
De nieuwe spectaculaire trio-show van Triali. Een 
hoge stellage en steiger gecombineerd met een 
trampoline en een net. De acrobaten beginnen met 
de show maar lopen steeds tegen problemen aan. 
Daarbij ontstaan zowel hilarische stunts als specta-
culaire trucs! 7 meter hoge sprongen en luchtacro-
batiek op swingende jaren 60 muziek.

DE DRAGONRIDERS  19
Vanuit de verte zijn de 5 meter hoge Dragonriders 
al te horen. Rijdend op hun luidruchtige, nieuws-
gierige en indrukwekkende draken verkennen ze 
het land. Tussen het gebrabbel door zijn af en toe 
herkenbare woorden te horen. Ritmische trommel-
slagen begeleiden de draken in de juiste richting 
terwijl de in steampunk-stijl uitgedoste Dragon-
riders de grootst mogelijke moeite hebben de 
draken onder controle te houden. Gelukkig weten 
ze makkelijk contact te maken met het publiek wat 
moet helpen om de draken rustig te stemmen.

CARIBBEAN BRASS INTERNATIONAL  20
Deze Caraïbische brassband is een lopend orkest 
met drummers en blazers. De muzikanten zijn 
jongeren afkomstig uit het Caraïbisch gebied, o.a. 
Aruba, Antillen, Santo Domingo, Suriname, Haïti en 
Ghana. De razendsnelle ritmische muziek met sam-
ba, soca, calypso, merenque en moderne muziek 
swingt de pan uit. Ook te boeken met exotische 
danseressen. Of danst u mee?

MARVELOUS ADVENTURES  21
Deze twee heren lieten zich inspireren door de 
grote Harry Houdini. Tijdens deze hilarische voor-
stelling vindt er tot driemaal toe een onmogelijke 
ontsnapping plaats. Dit allemaal overgoten met veel 
drama, acrobatie en humor. Sinds 1900 zijn deze 
ontsnappingen niet meer op straat vertoond! Span-
ning en spektakel in een show die zich afspeelt op 
en rond een aanhangwagen én springplank.

TRES LOCO’S  22
Tres Loco’s is een straattheatergezelschap met 
een energieke en wervelende show vol muziek, 
humor en interactie. De drie mannen combineren 
als enigen in Nederland muziek, acrobatiek en 
jonglage op hoog niveau. De basis van deze hoogst 
vermakelijke act vormen de vrolijke en meeslepen-
de liedjes (cajun, blues, bluegrass en folk). De drie 
heren klimmen op elkaar en jongleren met instru-
menten terwijl ze meerstemmig zingen en spelen. 
En het liefst alles tegelijk!

PIZZA PRONTO  23
Petro is bezorger bij Pizza Pronto. Hij is op zoek naar 
degene die de Quatro Staggioni heeft besteld en 
balanceert met 28 pizzadozen door de mensenme-
nigte. Een humoristische interactieve act om van te 
smullen.

LOTUS LADIES  24
De Lotus Ladies dansen de hele wereld over en 
delen de vreugde van de lente met iedereen én 
in elk seizoen. Hoor de muziek en zie ze dansen. 
Sierlijk en betoverend zetten ze elk evenement in 
volle bloei. En ‘s avonds mét lichtjes!
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PLEIN  The Atari Show  40  , Madame Rosalie  30  , JASper & JASmina  41    Time Traveller  28  , Magical White Horses  48  , Dolle Pret met Gecko  44  , FunkSweep  45  

FLOWER FOR POWER   1
The Rolling Amazons zetten de bloemetjes bui-
ten! De natuur is in volle bloei, dus is er werk aan 
de winkel. Want snoeien doet bloeien! Met hark, 
bezem en heggenschaar in de hand dansen deze 
bloemrijke dames op hun rollerskates. Van top tot 
teen een fl eurige verschijning met hun prachtige 
kostuums en kleurrijke karakters. Laat je meevoe-
ren in de bloemenwereld van deze gekke dames 
en wie weet gaat de zon schijnen!

DE RE-CYCLISTS   2
Het eerste werkelijk duurzame entertainment in 
Nederland! De opzienbarende kostuums van de 
Re-Cyclists zijn gemaakt van wat wij weggooien: 
bierblikjes, plastic tassen, kapotte fi etsbanden. 
We horen ze al van ver aankomen met hun swin-
gende Re-Cycle Song als zij zoekend naar afval 
rondtrekken. Zij halen de kinderen én ouders over 
deel te nemen aan de vrolijke Re-Cycle Afvalrace. 
Wie wint wordt gekroond tot de nieuwe Re-Cy-
clekoning of -koningin en maakt een ereronde op 
de mobiele troon. Zij bewijzen: recycling is leuk!

FREE FANTASY   3
Jeroen Engeln van Free Fantasy is gastheer, ce-
remoniemeester, presentator, animatieacteur en 
gangmaker. Hij speelt in allerlei gedaantes, op de 
meest uiteenlopende plaatsen voor alle denkbare 
soorten publiek. Kies uit zijn meer dan 20 types: 
van loco-burgemeester tot beveiligingsagent, van 
levende kerstboom tot chique spreekstalmeester.

GENTLEMAN OP STELTEN   4
Ruim 3 meter hoog, een eeuwig vrolijke glim-
lach, kleurrijk en altijd zin in een dansje.In zijn 
mooie satijnen kostuum dat volledig bekleed is 
met echte Swarovski kristallen maakt hij enor-
me sprongen. Een niet alleen stijlvolle maar ook 
unieke ontvangst.

JOHAN DE VUURMAN   5
Een warmvlammend welkom voor uw gasten met 
deze vurige verschijning. Met zijn passie voor vuur 
ontvangt hij uw gasten zowel groots als pakkend 
en houdt Johan de Vuurman uw gasten een 
brandend verlangen naar meer voor... Vuurper-
formances waarbij soms alledaagse voorwerpen 
spontaan vlamvatten en vuur niet alleen spekta-
kel maar ook hartverwarmend blijkt te zijn.

REMBRANDT    6
Naast het bestuderen en tekenen van zijn 
modellen, schildert onze grootmeester ook met 
woorden! Welbespraakt zet hij de woorden graag 
dik aan om uit de verf te komen als dagvoorzitter, 
presentator of verteller. Deze virtuoos kan met zijn 
verbale palet elk evenement extra kleur geven, in 
het licht zetten of uit de doeken doen. Komt dat 
zien, komt dat horen!

DE WANDELENDE TARTIÈRE   7
Deze imposante bloemrijke hapjesdame presen-
teert op onvergetelijke wijze hartige en zoete hap-
jes aan uw gasten. Zij beweegt zich door de ruimte 
met zeven gouden dienbladen. De Wandelende 
Tartière kan ook een openingswoord spreken, 
gedichten voordragen en informatie of producten 
onder de aandacht brengen. De Wandelende Tarti-
ère is multifunctioneel inzetbaar.

TWOPLAY   8
Duo TwoPlay wordt gevormd door de zoete, 
expressieve zang van Karin Dieters, die ook piano 
speelt, en de rijke, donkere toon van tenorsaxofo-
nist Paul Mundy. Hun repertoire omvat vele genres; 
pop, jazz standards, blues, rock, R & B, latin en 
meer. Allemaal gespeeld met smaak en gevoelig-
heid voor een perfecte muzikale begeleiding bij elk 
evenement.

DE FEESTFOTOGRAAF   9
Met de fotostudio’s zijn vele thema’s en mogelijkhe-
den beschikbaar. De foto’s worden meteen na het 
maken afgedrukt en als cadeau meegegeven, én 
de foto’s kunnen ook nog gratis worden gedown-
load. Speciaal voor deze dag: Studio 1900; prachti-
ge nostalgische sepiafoto’s! De Feestfotograaf komt 
met ouderwetse hoeden, boa’s, wandelstokken, 
parasollen, brillen, waaiers en dikke sigaren. Grote 
verkleedpret voor alle leeftijden.

FIETS JE EIGEN KUNSTWERK  10
Een unieke ervaring voor jong en oud. Neem plaats, 
trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die 
zich mengen en jouw eigen schilderij ontstaat. Trap 
sneller of langzamer op de pedalen, elke keer is het 
weer anders. Het drogen van je schilderij doe je op 
de droogfi ets. Verbaas en verwonder je. Een super-
herinnering en prachtig souvenir voor iedereen.

ROSA MARE  11
Waarzegster Rosa Mare werkt als Orakeltheater 
in haar eigen tentje niet alleen met tarotkaarten 
maar biedt ook speciale mogelijkheden, zoals De 
Wensweefster. Een geweven wens? Neem plaats, 
laat je wens weven, en na de uitleg ga je met een 
magisch kruidenbuideltje naar huis. Oude kennis 
vertaald naar een uniek ritueel dat past in deze tijd. 
Op elk evenement en feest kan zij de gasten, groot 
of klein, een blijvende herinnering en magie mee 
geven.

Q-TRIX  12
Goochelaar Q-Trix laat als Johan de Stuurman zien 
wat er gebeurt als je het stuur uit handen geeft. Dat 
dat niet zonder vallen en opstaan gaat zal snel blij-
ken... Een ‘min of meer’ komische magic stand-up 
voorstelling met de beste bedoelingen. Wie stuurt 
er? Je zou er Stureluurs van worden.

CIRKIA BOHEMIA  13
Ze komen uit een ver land met hun hele hebben 
en houwen bij u op visite en... tsja... u heeft ze 
zelf uitgenodigd! De broers Pavlof en Janosh, de 
laatste twee rondtrekkende circusartiesten van het 
befaamde Cirkia Bohemia. Kijk uit! Mogen ze bij u 
hun tent opslaan, of gooit u ze er uit? Niet-normaal 
circustheater van de bovenste plank, met de onver-
valste humor van Meatball & van der Camp en u als 
onverwachte gastspeler. Plus, na de voorstelling, 
het ‘Doe-maar-mee-Circus’, voor iedereen die er 
van droomt om met het circus mee te reizen.

CHOCO ENTERTAINMENT  14
Coco Choco Compagnie brengt professioneel 
belevingsentertainment voor persoonlijke feel-
good-momenten op (bedrijfs-)evenementen en 
festivals. In alle acts speelt chocolade een hoofdrol. 
Met humor en persoonlijke aandacht brengen zij 
een zinnenprikkelende ervaring. Resultaat: een 
brede glimlach en een heerlijke herinnering. Pure 
theatrale blijmakerij. Ook in melk en wit.

DUTCHJUGGLER  15
De ultieme uitdaging voor 2019: de DutchJuggler 
jongleert met... met wat niet eigenlijk? Zij gingen 
u reeds voor: fabrikanten van kaarsen, bierkratten, 
dagbladen en wasmachines(!)- én de bezoekers 
van evenementen, winkelcentra en feesten die 
hem alles toewierpen wat zij bij zich hadden, tot 
aan hun boodschappen en schoenen toe. Durft u 
de uitdaging aan?

BLACKWOOD MAGIC  16
In dit tijdperk van sociale media en data-hacking 
daagt Alex Blackwood u uit met zijn ‘mind reading’ 
show ‘Niets te Verbergen?’, waarbij geen van uw 
gedachten veilig is! Gelooft u dat het lezen van 
gedachten warm, persoonlijk en grappig kan zijn? 
Alex Blackwood neemt u mee op een rondleiding 
door de menselijke geest... om precies te zijn: úw 
geest! Live op het podium hackt Alex telefoons, 
raadt pincodes, reist door de tijd en voorspelt de 
toekomst... allemaal met veel gelach!

DE ZINGENDE ZUSTERS  17
Zij doen samen met één vrijer... De Kat van Ome 
Willem... Op de step....... De Twips.....Kent u ze nog? 
Tijdens een heerlijk meezing-muziekprogramma 
komen alle bekende Nederlandse liedjes voorbij 
van Annie M.G. Schmidt en Ja Zuster, Nee Zuster. 
Zing en swing mee met De Zingende Zusters ! Wilt 
u uw feestje compleet maken? Vraag ze om hun 
komische animaties met ontvangst van uw gasten 
door De Stewardessen, gezellig zitten bij de Toilet-
juff rouwen of De Zusters met het Verwenkarretje.

THE FLYING ACROBATS  18
De nieuwe spectaculaire trio-show van Triali. Een 
hoge stellage en steiger gecombineerd met een 
trampoline en een net. De acrobaten beginnen met 
de show maar lopen steeds tegen problemen aan. 
Daarbij ontstaan zowel hilarische stunts als specta-
culaire trucs! 7 meter hoge sprongen en luchtacro-
batiek op swingende jaren 60 muziek.

DE DRAGONRIDERS  19
Vanuit de verte zijn de 5 meter hoge Dragonriders 
al te horen. Rijdend op hun luidruchtige, nieuws-
gierige en indrukwekkende draken verkennen ze 
het land. Tussen het gebrabbel door zijn af en toe 
herkenbare woorden te horen. Ritmische trommel-
slagen begeleiden de draken in de juiste richting 
terwijl de in steampunk-stijl uitgedoste Dragon-
riders de grootst mogelijke moeite hebben de 
draken onder controle te houden. Gelukkig weten 
ze makkelijk contact te maken met het publiek wat 
moet helpen om de draken rustig te stemmen.

CARIBBEAN BRASS INTERNATIONAL  20
Deze Caraïbische brassband is een lopend orkest 
met drummers en blazers. De muzikanten zijn 
jongeren afkomstig uit het Caraïbisch gebied, o.a. 
Aruba, Antillen, Santo Domingo, Suriname, Haïti en 
Ghana. De razendsnelle ritmische muziek met sam-
ba, soca, calypso, merenque en moderne muziek 
swingt de pan uit. Ook te boeken met exotische 
danseressen. Of danst u mee?

MARVELOUS ADVENTURES  21
Deze twee heren lieten zich inspireren door de 
grote Harry Houdini. Tijdens deze hilarische voor-
stelling vindt er tot driemaal toe een onmogelijke 
ontsnapping plaats. Dit allemaal overgoten met veel 
drama, acrobatie en humor. Sinds 1900 zijn deze 
ontsnappingen niet meer op straat vertoond! Span-
ning en spektakel in een show die zich afspeelt op 
en rond een aanhangwagen én springplank.

TRES LOCO’S  22
Tres Loco’s is een straattheatergezelschap met 
een energieke en wervelende show vol muziek, 
humor en interactie. De drie mannen combineren 
als enigen in Nederland muziek, acrobatiek en 
jonglage op hoog niveau. De basis van deze hoogst 
vermakelijke act vormen de vrolijke en meeslepen-
de liedjes (cajun, blues, bluegrass en folk). De drie 
heren klimmen op elkaar en jongleren met instru-
menten terwijl ze meerstemmig zingen en spelen. 
En het liefst alles tegelijk!

PIZZA PRONTO  23
Petro is bezorger bij Pizza Pronto. Hij is op zoek naar 
degene die de Quatro Staggioni heeft besteld en 
balanceert met 28 pizzadozen door de mensenme-
nigte. Een humoristische interactieve act om van te 
smullen.

LOTUS LADIES  24
De Lotus Ladies dansen de hele wereld over en 
delen de vreugde van de lente met iedereen én 
in elk seizoen. Hoor de muziek en zie ze dansen. 
Sierlijk en betoverend zetten ze elk evenement in 
volle bloei. En ‘s avonds mét lichtjes!
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TUIN  Van Katoen  43  , MonSTARS  47  , Serenata Mexicana  25  , Miss Mac Snackbek  29 Lotus Ladies  24  , DuoTails  35     

SERENATA MEXICANA  25
Drie musici met een grote liefde voor de authen-
tieke Mariachi muziek. Onverhulde hartstocht, 
aanstekelijke levensvreugde en een feestelijke 
uitstraling met uitbundige zang in eerlijke, tradi-
tionele Mexicaanse volksmuziek. De Mariachis 
kleden zich in oogstrelende kostuums met de 
karakteristieke rijke versieringen.

HET LEVENDE TAFELTJE PREVIEW  26
Gaat u mee een eindje wand’len? Vroeg de tafel 
aan de stoel. Van dat stilstaan in de kamer krijg ik 
toch zo’n stijf gevoel. In het project ‘Meubelstuk-
ken’ komt meubilair geïnspireerd door de periode 
La belle époque in beweging. Met een ode aan 
rijke materialen, en in een gracieuze wereld van 
kleuren en weelde, wordt een verzameling van 
bonte curiosa tot leven gebracht.

MIJNHEER VAN FARE  27
De Meezing Fanfare is een vrolijk muzikaal sing-
a-long feest met als ingrediënten een zanger 
(en saxofonist) en een grote TV met daarop de 
teksten van de liedjes. Het repertoire bestaat uit 
vrolijke disco- en dancenummers met een hoog 
camp- en meezinggehalte, oftewel de meest 
herkenbare en allerleukste hits van de afgelopen 
decennia. Van Guus Meewis tot Andre Hazes 
en van Paul Elstak tot Armin van Buuren. Deze 
muzikale variatie en doorlopende interactie zorgt 
voor een heerlijke positieve energie en feestelijke 
sfeer. 

THE TIME TRAVELLER  28
Gloednieuwe act en wereldwijd straattheater 
met een “luchtballon”. Maar help haar want zij is 
verdwaald in tijd en ruimte. Lukt het haar -met 
uw hulp- om de weg terug te vinden? Met twee 
zitplaatsen voor extra passagiers! Stap in en vaar 
mee.

MISS MAC SNACKBEK  29
Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan? 
Dit neanderthaler meisje heeft de jachtvelden 
ingeruild voor de Macdrive. En dat is genieten.... 
een vrije vertaling van een Banksy-tafereel. 

MADAME ROSALIE  30
Deze kleine Française woont en werkt vanuit haar 
kiosk. Soms moet ze even een plaatje verwisse-
len, ze houdt van muziek. U kunt haar altijd bellen 
(3x.) Al het goede komt in drieën. Dan staat ze 
voor u klaar. Verleden, heden en toekomst. Ze 
leest uw toekomst in de kaarten, haar glazen bol 
of uit uw handen. Ze voorspelt nu al, dat het een 
mooie dag gaat worden!

THEATER TIQUE  31
De twee speelsters van Theater Tique weten het 
elastische, blauwe mannetje Tique zo te bewegen 
dat je je vanaf het eerste moment in zijn wereld 
verplaatst en met hem meeleeft. De korte verhaal-
tjes zijn juweeltjes vol spanning, humor en emotie. 
Tique spreekt een eigen taal, die voor iedereen 
verstaanbaar is. Hij beleeft de avonturen ‘Circus’ en 
‘Hocus Pocus’. Mannetje Tique probeert hier zijn 
een beroemd artiest te worden en haalt halsbre-
kende toeren uit en doet zelfs magische trucs.

VALENTINA  32
Valentina’s Zeg het met een Kaartje is een sym-
pathiek, mobiele act met een boodschap (ook 
mogelijk op rollerskates). Valentina’s rok bestaat uit 
meer dan 50 postkaartjes met mooie teksten. Daar 
mag je er een uitzoeken. Je kaartje kun je schrijven 
op haar schrijftafeltje dat ze op haar buik draagt. 
Uit haar hoed tovert ze een postzegel en je kunt 
het kaartje posten in de brievenbus op haar rug. Ze 
worden ook echt bezorgd.

TROTSE ROTS  33
Een of meer ‘stenen’ fi guren die met hun kinder-
wagen vol keitjes, hun kleintjes uitdelen aan het 
publiek. Hierop staan handgeschreven boodschap-
pen, complimenten, leuzen, etcetera. Vervreem-
dend, hartverwarmend, origineel en interactief. 
Wanneer er op een ludieke manier iets oprechts 
overgebracht mag worden dan draagt deze act 
graag haar steentjes bij!

DE GLAZENDRAAIER  34
Het verhaal gaat dat de ijle hypnotiserende klank 
van zingend glas je in trance of hypnose kan 
brengen. Er zouden zelfs mensen gek geworden 
zijn... De Glazendraaier raakte geïntrigeerd en 
bouwde het enige glasorgel van Nederland, met 52 
verschillende glazen. Het leren bespelen duurde 
eindeloos, maar hij wil niets anders meer. Op zijn 
orgel-bakfi ets zwerft hij rond door stad en land, 
duikt op op straathoeken, pleinen en festivals, en 
betovert zijn publiek met oude en nieuwe liederen - 
van Bach tot Brel - op zingend glas.

DUO TAILS  35
Twee stokstaartjes zijn ontsnapt uit de dierentuin. 
Nieuwsgierig, speels en hartverwarmend. Ze zijn 
knuff elbaar, maar ook brutaal... het blijven roof-
diertjes. En probeer je in mensentaal een gesprek 
met ze te voeren, dan krijg je antwoord in het 
‘stokstaarts’. Kan je ook zoenen met je neus? Het 
stokstaartjes-duo is op zoek naar warmte en ze 
spreiden hun pootjes voor een innige omhelzing... 
met jou! Free Hugs!

FLORIN & CATO  36
Een sympathieke viervoetige vriend, een niet-zo-
coole blondine en een dommig heertje tonen een 
moderne, elegante en internationaal succesvolle 
komedieshow. Florin en Cato: een unieke mix 
van comedy en hondendressuur van het hoogste 
niveau. Met Cato als ster van de show die ondanks 
alle pogingen van zijn baasje doet wat ie wil.

DE CHARLATAN PREVIEW  37
Uit een onbekend land komt “El Charlatán”. Dit mys-
terieuze personage brengt u verbazingwekkende 
elixers. Hij wordt vergezeld door de mooie, trouwe 
zigeunerin Carmencita. Deze Koning van de Tover-
drank brengt gezondheid en verwondering. Proef 
het krachtige en heerlijke ‘Maximum Power’ of, als u 
durft, zijn laatste creatie ‘Metamorphosis’. 

CRACK UP 2.0  38
Deux a la Tache is een dynamische, hilarische voor-
stelling met grappen, goocheltrucs, humor en twee 
gevaarlijk verschillende types. Een zelfi ngenomen 
goochelaar en zijn onervaren assistente hebben het 
op het toneel moeilijk met elkaar en dat leidt tot ab-
surde situaties, vol gekke grappen, een ‘levensge-
vaarlijke’ truc en een onverwacht ontroerend einde.

RENDEZ VOUS  39
Een melancholische én grappige performance. 
Verlaten, opgehangen als een oude jas, hangt zij 
eenzaam aan een (verlichte) lantaarnpaal. Ze mom-
pelt wat voor zich uit... totdat er muziek klinkt en ze 
recht vanuit haar hart ‘Laat me niet alleen’ zingt. (‘Ne 
me quitte pas’). Of tijdens de kersttijd ‘It’s gonna be 
lonely this Christmas without you”... 

THE ATARI SHOW  40
Goma maakt van gewone situaties een ongelofelijk 
grappige komedie. Met een mix van elektroni-
sche technologie, geluiden uit beroemde fi lms en 
cartoons, onnavolgbare acties, fysieke comedy en 
gekke dansmoves ontstaat een altijd spontane en 
hilarische show, ...en alles uit 1 koff er.

JASPER & JASMINA  41
Een dansend duo dat met hun koddige handjes en 
verrassende karakters de leegte komen opvullen. 
Deze geestige verschijningen omarmen hun pu-
bliek: bieden troost en beschutting, uitdaging en lol. 
Een hilarische of tedere ontmoeting, it’s up to you! 
JASper maakt graag kennis met je door een knuff el, 
een high fi ve of een ouderwetse hand. JASmina zal 
je beleefd naderen met haar golden touch en als 
ze je in d’r zak heeft haar olijke kant laten zien. Liefst 
maken ze beide een dansje met u en jou. Aange-
naam!

MISS MAAS  42
Nederland is een waterland. Hierover gaan de 
verrassende gedichten van Miss Maas. Ze draagt 
de rivier om haar middel. De gasten hengelen naar 
gedichten die op theatrale wijze worden voorge-
dragen door Miss Maas. Gedichten op maat? Een 
uitstekende manier om uw boodschap op ludieke 
wijze over te brengen. 

VAN KATOEN  43
De elegante zusjes Anna en Hannah creë ren 
kleine lichtpuntjes in het dagelijkse leven. Zij laten 
een spoor van creativiteit na. Zij versieren, breien 
en borduren en maken alles in het leven net iets 
mooier. Ze dansen, fl aneren en laten hun lijnenspel 
van wol in de lucht achter. Kijk en droom weg en 
stap even uit het drukke leven van alledag in het 
gezelschap van deze zusters. Een creatieve act 
op 1 meter hoge stelten die mensen uit- daagt om 
hun fantasie uit te leven en ook op onderzoek uit 
te gaan. 

REPTIEL GECKO  44
Nieuwsgierig, hongerig en vol humor... Ons huisdier 
is dol op kinderen! Reptiel Gecko is een hagedis 
van bijna twee meter lang die rondkruipt tussen 
uw bezoekers. Hij is zeer nieuwsgierig en komt dan 
ook bij iedereen snuff elen. Alles wat op zijn hoogte 
voorbijkomt, moet hij van heel dichtbij gezien 
hebben. Mama’s en papa’s, bewaak uw handtassen, 
boodschappen en rugzakken! Onze Gecko vindt 
het geweldig om met uw spullen te gaan lopen. 
Vergeef hem zijn speelsheid! Als onze Gecko het 
voelt kriebelen...

THE FUNK SWEEP  45
Groovy Funk on the go – het enige volledig mobie-
le, superswingende funky kwartet van Nederland 
met twee saxen, keyboard, drums en zang En wil je 
echt los gaan en je zangcarrière een boost geven, 
than GRAB THE MIC! ...hij hangt er voor jou!

BUBBLUSION  46
Zij is de enige bubbleologist van Nederland. 
Saskia kan u alles over zeepbellen vertellen, maar 
vooral laten zien! Een spetterende show met een 
snufje wetenschappelijke verwondering, humor 
en natuurlijk magie! Zij brengt al toverend met 
zeepbellen vreugde en verwondering. Spannende 
momenten, actie en verbazing wisselen elkaar af. 
Het lijkt onmogelijk totdat... blijkt dat het wél kan!

MONSTARS  47
Energiek, grappig en spectaculair. Twee tot vier to-
taal gefl ipte trollen met kromme poten springen en 
dansen rond op zoek naar plezier. Zij springen maar 
liefst twee meter hoog! Hun fl uorhaar wordt door 
iedereen van veraf al gezien en u wordt spontaan 
vrolijk als deze knotsgekke fi guren passeren.

MAGICAL WHITE HORSES  48
Deze prachtige (verlichte) witte viervoeters, half 
vrouw en half paard, creeëren een magische 
sprookjessfeer. Sierlijk steltentheater....tot zij plot-
seling springen en steigeren. Zijn dat nou vleugels 
waarmee ze weg lijken te vliegen?

KASBA  49
Kasba brengt feest met hun energieke crossover 
van Noord-Afrikaanse en Westerse muziek. De 
swingende muziek zorgt er samen met de maat-
schappelijk geëngageerde teksten voor dat stilzit-
ten er niet bij is. Deze 7-koppige band brengt met 
hun wervelende show alles in beweging, ook u! 
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SERENATA MEXICANA  25
Drie musici met een grote liefde voor de authen-
tieke Mariachi muziek. Onverhulde hartstocht, 
aanstekelijke levensvreugde en een feestelijke 
uitstraling met uitbundige zang in eerlijke, tradi-
tionele Mexicaanse volksmuziek. De Mariachis 
kleden zich in oogstrelende kostuums met de 
karakteristieke rijke versieringen.

HET LEVENDE TAFELTJE PREVIEW  26
Gaat u mee een eindje wand’len? Vroeg de tafel 
aan de stoel. Van dat stilstaan in de kamer krijg ik 
toch zo’n stijf gevoel. In het project ‘Meubelstuk-
ken’ komt meubilair geïnspireerd door de periode 
La belle époque in beweging. Met een ode aan 
rijke materialen, en in een gracieuze wereld van 
kleuren en weelde, wordt een verzameling van 
bonte curiosa tot leven gebracht.

MIJNHEER VAN FARE  27
De Meezing Fanfare is een vrolijk muzikaal sing-
a-long feest met als ingrediënten een zanger 
(en saxofonist) en een grote TV met daarop de 
teksten van de liedjes. Het repertoire bestaat uit 
vrolijke disco- en dancenummers met een hoog 
camp- en meezinggehalte, oftewel de meest 
herkenbare en allerleukste hits van de afgelopen 
decennia. Van Guus Meewis tot Andre Hazes 
en van Paul Elstak tot Armin van Buuren. Deze 
muzikale variatie en doorlopende interactie zorgt 
voor een heerlijke positieve energie en feestelijke 
sfeer. 

THE TIME TRAVELLER  28
Gloednieuwe act en wereldwijd straattheater 
met een “luchtballon”. Maar help haar want zij is 
verdwaald in tijd en ruimte. Lukt het haar -met 
uw hulp- om de weg terug te vinden? Met twee 
zitplaatsen voor extra passagiers! Stap in en vaar 
mee.

MISS MAC SNACKBEK  29
Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan? 
Dit neanderthaler meisje heeft de jachtvelden 
ingeruild voor de Macdrive. En dat is genieten.... 
een vrije vertaling van een Banksy-tafereel. 

MADAME ROSALIE  30
Deze kleine Française woont en werkt vanuit haar 
kiosk. Soms moet ze even een plaatje verwisse-
len, ze houdt van muziek. U kunt haar altijd bellen 
(3x.) Al het goede komt in drieën. Dan staat ze 
voor u klaar. Verleden, heden en toekomst. Ze 
leest uw toekomst in de kaarten, haar glazen bol 
of uit uw handen. Ze voorspelt nu al, dat het een 
mooie dag gaat worden!

THEATER TIQUE  31
De twee speelsters van Theater Tique weten het 
elastische, blauwe mannetje Tique zo te bewegen 
dat je je vanaf het eerste moment in zijn wereld 
verplaatst en met hem meeleeft. De korte verhaal-
tjes zijn juweeltjes vol spanning, humor en emotie. 
Tique spreekt een eigen taal, die voor iedereen 
verstaanbaar is. Hij beleeft de avonturen ‘Circus’ en 
‘Hocus Pocus’. Mannetje Tique probeert hier zijn 
een beroemd artiest te worden en haalt halsbre-
kende toeren uit en doet zelfs magische trucs.

VALENTINA  32
Valentina’s Zeg het met een Kaartje is een sym-
pathiek, mobiele act met een boodschap (ook 
mogelijk op rollerskates). Valentina’s rok bestaat uit 
meer dan 50 postkaartjes met mooie teksten. Daar 
mag je er een uitzoeken. Je kaartje kun je schrijven 
op haar schrijftafeltje dat ze op haar buik draagt. 
Uit haar hoed tovert ze een postzegel en je kunt 
het kaartje posten in de brievenbus op haar rug. Ze 
worden ook echt bezorgd.

TROTSE ROTS  33
Een of meer ‘stenen’ fi guren die met hun kinder-
wagen vol keitjes, hun kleintjes uitdelen aan het 
publiek. Hierop staan handgeschreven boodschap-
pen, complimenten, leuzen, etcetera. Vervreem-
dend, hartverwarmend, origineel en interactief. 
Wanneer er op een ludieke manier iets oprechts 
overgebracht mag worden dan draagt deze act 
graag haar steentjes bij!

DE GLAZENDRAAIER  34
Het verhaal gaat dat de ijle hypnotiserende klank 
van zingend glas je in trance of hypnose kan 
brengen. Er zouden zelfs mensen gek geworden 
zijn... De Glazendraaier raakte geïntrigeerd en 
bouwde het enige glasorgel van Nederland, met 52 
verschillende glazen. Het leren bespelen duurde 
eindeloos, maar hij wil niets anders meer. Op zijn 
orgel-bakfi ets zwerft hij rond door stad en land, 
duikt op op straathoeken, pleinen en festivals, en 
betovert zijn publiek met oude en nieuwe liederen - 
van Bach tot Brel - op zingend glas.

DUO TAILS  35
Twee stokstaartjes zijn ontsnapt uit de dierentuin. 
Nieuwsgierig, speels en hartverwarmend. Ze zijn 
knuff elbaar, maar ook brutaal... het blijven roof-
diertjes. En probeer je in mensentaal een gesprek 
met ze te voeren, dan krijg je antwoord in het 
‘stokstaarts’. Kan je ook zoenen met je neus? Het 
stokstaartjes-duo is op zoek naar warmte en ze 
spreiden hun pootjes voor een innige omhelzing... 
met jou! Free Hugs!

FLORIN & CATO  36
Een sympathieke viervoetige vriend, een niet-zo-
coole blondine en een dommig heertje tonen een 
moderne, elegante en internationaal succesvolle 
komedieshow. Florin en Cato: een unieke mix 
van comedy en hondendressuur van het hoogste 
niveau. Met Cato als ster van de show die ondanks 
alle pogingen van zijn baasje doet wat ie wil.

DE CHARLATAN PREVIEW  37
Uit een onbekend land komt “El Charlatán”. Dit mys-
terieuze personage brengt u verbazingwekkende 
elixers. Hij wordt vergezeld door de mooie, trouwe 
zigeunerin Carmencita. Deze Koning van de Tover-
drank brengt gezondheid en verwondering. Proef 
het krachtige en heerlijke ‘Maximum Power’ of, als u 
durft, zijn laatste creatie ‘Metamorphosis’. 

CRACK UP 2.0  38
Deux a la Tache is een dynamische, hilarische voor-
stelling met grappen, goocheltrucs, humor en twee 
gevaarlijk verschillende types. Een zelfi ngenomen 
goochelaar en zijn onervaren assistente hebben het 
op het toneel moeilijk met elkaar en dat leidt tot ab-
surde situaties, vol gekke grappen, een ‘levensge-
vaarlijke’ truc en een onverwacht ontroerend einde.

RENDEZ VOUS  39
Een melancholische én grappige performance. 
Verlaten, opgehangen als een oude jas, hangt zij 
eenzaam aan een (verlichte) lantaarnpaal. Ze mom-
pelt wat voor zich uit... totdat er muziek klinkt en ze 
recht vanuit haar hart ‘Laat me niet alleen’ zingt. (‘Ne 
me quitte pas’). Of tijdens de kersttijd ‘It’s gonna be 
lonely this Christmas without you”... 

THE ATARI SHOW  40
Goma maakt van gewone situaties een ongelofelijk 
grappige komedie. Met een mix van elektroni-
sche technologie, geluiden uit beroemde fi lms en 
cartoons, onnavolgbare acties, fysieke comedy en 
gekke dansmoves ontstaat een altijd spontane en 
hilarische show, ...en alles uit 1 koff er.

JASPER & JASMINA  41
Een dansend duo dat met hun koddige handjes en 
verrassende karakters de leegte komen opvullen. 
Deze geestige verschijningen omarmen hun pu-
bliek: bieden troost en beschutting, uitdaging en lol. 
Een hilarische of tedere ontmoeting, it’s up to you! 
JASper maakt graag kennis met je door een knuff el, 
een high fi ve of een ouderwetse hand. JASmina zal 
je beleefd naderen met haar golden touch en als 
ze je in d’r zak heeft haar olijke kant laten zien. Liefst 
maken ze beide een dansje met u en jou. Aange-
naam!

MISS MAAS  42
Nederland is een waterland. Hierover gaan de 
verrassende gedichten van Miss Maas. Ze draagt 
de rivier om haar middel. De gasten hengelen naar 
gedichten die op theatrale wijze worden voorge-
dragen door Miss Maas. Gedichten op maat? Een 
uitstekende manier om uw boodschap op ludieke 
wijze over te brengen. 

VAN KATOEN  43
De elegante zusjes Anna en Hannah creë ren 
kleine lichtpuntjes in het dagelijkse leven. Zij laten 
een spoor van creativiteit na. Zij versieren, breien 
en borduren en maken alles in het leven net iets 
mooier. Ze dansen, fl aneren en laten hun lijnenspel 
van wol in de lucht achter. Kijk en droom weg en 
stap even uit het drukke leven van alledag in het 
gezelschap van deze zusters. Een creatieve act 
op 1 meter hoge stelten die mensen uit- daagt om 
hun fantasie uit te leven en ook op onderzoek uit 
te gaan. 

REPTIEL GECKO  44
Nieuwsgierig, hongerig en vol humor... Ons huisdier 
is dol op kinderen! Reptiel Gecko is een hagedis 
van bijna twee meter lang die rondkruipt tussen 
uw bezoekers. Hij is zeer nieuwsgierig en komt dan 
ook bij iedereen snuff elen. Alles wat op zijn hoogte 
voorbijkomt, moet hij van heel dichtbij gezien 
hebben. Mama’s en papa’s, bewaak uw handtassen, 
boodschappen en rugzakken! Onze Gecko vindt 
het geweldig om met uw spullen te gaan lopen. 
Vergeef hem zijn speelsheid! Als onze Gecko het 
voelt kriebelen...

THE FUNK SWEEP  45
Groovy Funk on the go – het enige volledig mobie-
le, superswingende funky kwartet van Nederland 
met twee saxen, keyboard, drums en zang En wil je 
echt los gaan en je zangcarrière een boost geven, 
than GRAB THE MIC! ...hij hangt er voor jou!

BUBBLUSION  46
Zij is de enige bubbleologist van Nederland. 
Saskia kan u alles over zeepbellen vertellen, maar 
vooral laten zien! Een spetterende show met een 
snufje wetenschappelijke verwondering, humor 
en natuurlijk magie! Zij brengt al toverend met 
zeepbellen vreugde en verwondering. Spannende 
momenten, actie en verbazing wisselen elkaar af. 
Het lijkt onmogelijk totdat... blijkt dat het wél kan!

MONSTARS  47
Energiek, grappig en spectaculair. Twee tot vier to-
taal gefl ipte trollen met kromme poten springen en 
dansen rond op zoek naar plezier. Zij springen maar 
liefst twee meter hoog! Hun fl uorhaar wordt door 
iedereen van veraf al gezien en u wordt spontaan 
vrolijk als deze knotsgekke fi guren passeren.

MAGICAL WHITE HORSES  48
Deze prachtige (verlichte) witte viervoeters, half 
vrouw en half paard, creeëren een magische 
sprookjessfeer. Sierlijk steltentheater....tot zij plot-
seling springen en steigeren. Zijn dat nou vleugels 
waarmee ze weg lijken te vliegen?

KASBA  49
Kasba brengt feest met hun energieke crossover 
van Noord-Afrikaanse en Westerse muziek. De 
swingende muziek zorgt er samen met de maat-
schappelijk geëngageerde teksten voor dat stilzit-
ten er niet bij is. Deze 7-koppige band brengt met 
hun wervelende show alles in beweging, ook u! 
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TENT 1 Deux à la Tâche: De Charlatan  37           The Rolling Amazons  1     Tres Loco’s  22      

TENT 2  De Zingende Zusters  17     TwoPlay  8    Q-Trix  12       

TUIN  Rendez Vous  39  , De Dragonriders  19  , Bubblusion  46     Miss Maas  42  , Van Katoen  43  , Serenata Mexicana  25    

THEATER  Florin & Cato  36     Caribbean Brass  20       Marvelous Adventures  21     Caribbean Brass  20        

PLEIN  The Atari Show  40  , Madame Rosalie  30  , JASper & JASmina  41    Time Traveller  28  , Magical White Horses  48  , Dolle Pret met Gecko  44  , FunkSweep  45  

FLOWER FOR POWER   1
The Rolling Amazons zetten de bloemetjes bui-
ten! De natuur is in volle bloei, dus is er werk aan 
de winkel. Want snoeien doet bloeien! Met hark, 
bezem en heggenschaar in de hand dansen deze 
bloemrijke dames op hun rollerskates. Van top tot 
teen een fl eurige verschijning met hun prachtige 
kostuums en kleurrijke karakters. Laat je meevoe-
ren in de bloemenwereld van deze gekke dames 
en wie weet gaat de zon schijnen!

DE RE-CYCLISTS   2
Het eerste werkelijk duurzame entertainment in 
Nederland! De opzienbarende kostuums van de 
Re-Cyclists zijn gemaakt van wat wij weggooien: 
bierblikjes, plastic tassen, kapotte fi etsbanden. 
We horen ze al van ver aankomen met hun swin-
gende Re-Cycle Song als zij zoekend naar afval 
rondtrekken. Zij halen de kinderen én ouders over 
deel te nemen aan de vrolijke Re-Cycle Afvalrace. 
Wie wint wordt gekroond tot de nieuwe Re-Cy-
clekoning of -koningin en maakt een ereronde op 
de mobiele troon. Zij bewijzen: recycling is leuk!

FREE FANTASY   3
Jeroen Engeln van Free Fantasy is gastheer, ce-
remoniemeester, presentator, animatieacteur en 
gangmaker. Hij speelt in allerlei gedaantes, op de 
meest uiteenlopende plaatsen voor alle denkbare 
soorten publiek. Kies uit zijn meer dan 20 types: 
van loco-burgemeester tot beveiligingsagent, van 
levende kerstboom tot chique spreekstalmeester.

GENTLEMAN OP STELTEN   4
Ruim 3 meter hoog, een eeuwig vrolijke glim-
lach, kleurrijk en altijd zin in een dansje.In zijn 
mooie satijnen kostuum dat volledig bekleed is 
met echte Swarovski kristallen maakt hij enor-
me sprongen. Een niet alleen stijlvolle maar ook 
unieke ontvangst.

JOHAN DE VUURMAN   5
Een warmvlammend welkom voor uw gasten met 
deze vurige verschijning. Met zijn passie voor vuur 
ontvangt hij uw gasten zowel groots als pakkend 
en houdt Johan de Vuurman uw gasten een 
brandend verlangen naar meer voor... Vuurper-
formances waarbij soms alledaagse voorwerpen 
spontaan vlamvatten en vuur niet alleen spekta-
kel maar ook hartverwarmend blijkt te zijn.

REMBRANDT    6
Naast het bestuderen en tekenen van zijn 
modellen, schildert onze grootmeester ook met 
woorden! Welbespraakt zet hij de woorden graag 
dik aan om uit de verf te komen als dagvoorzitter, 
presentator of verteller. Deze virtuoos kan met zijn 
verbale palet elk evenement extra kleur geven, in 
het licht zetten of uit de doeken doen. Komt dat 
zien, komt dat horen!

DE WANDELENDE TARTIÈRE   7
Deze imposante bloemrijke hapjesdame presen-
teert op onvergetelijke wijze hartige en zoete hap-
jes aan uw gasten. Zij beweegt zich door de ruimte 
met zeven gouden dienbladen. De Wandelende 
Tartière kan ook een openingswoord spreken, 
gedichten voordragen en informatie of producten 
onder de aandacht brengen. De Wandelende Tarti-
ère is multifunctioneel inzetbaar.

TWOPLAY   8
Duo TwoPlay wordt gevormd door de zoete, 
expressieve zang van Karin Dieters, die ook piano 
speelt, en de rijke, donkere toon van tenorsaxofo-
nist Paul Mundy. Hun repertoire omvat vele genres; 
pop, jazz standards, blues, rock, R & B, latin en 
meer. Allemaal gespeeld met smaak en gevoelig-
heid voor een perfecte muzikale begeleiding bij elk 
evenement.

DE FEESTFOTOGRAAF   9
Met de fotostudio’s zijn vele thema’s en mogelijkhe-
den beschikbaar. De foto’s worden meteen na het 
maken afgedrukt en als cadeau meegegeven, én 
de foto’s kunnen ook nog gratis worden gedown-
load. Speciaal voor deze dag: Studio 1900; prachti-
ge nostalgische sepiafoto’s! De Feestfotograaf komt 
met ouderwetse hoeden, boa’s, wandelstokken, 
parasollen, brillen, waaiers en dikke sigaren. Grote 
verkleedpret voor alle leeftijden.

FIETS JE EIGEN KUNSTWERK  10
Een unieke ervaring voor jong en oud. Neem plaats, 
trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die 
zich mengen en jouw eigen schilderij ontstaat. Trap 
sneller of langzamer op de pedalen, elke keer is het 
weer anders. Het drogen van je schilderij doe je op 
de droogfi ets. Verbaas en verwonder je. Een super-
herinnering en prachtig souvenir voor iedereen.

ROSA MARE  11
Waarzegster Rosa Mare werkt als Orakeltheater 
in haar eigen tentje niet alleen met tarotkaarten 
maar biedt ook speciale mogelijkheden, zoals De 
Wensweefster. Een geweven wens? Neem plaats, 
laat je wens weven, en na de uitleg ga je met een 
magisch kruidenbuideltje naar huis. Oude kennis 
vertaald naar een uniek ritueel dat past in deze tijd. 
Op elk evenement en feest kan zij de gasten, groot 
of klein, een blijvende herinnering en magie mee 
geven.

Q-TRIX  12
Goochelaar Q-Trix laat als Johan de Stuurman zien 
wat er gebeurt als je het stuur uit handen geeft. Dat 
dat niet zonder vallen en opstaan gaat zal snel blij-
ken... Een ‘min of meer’ komische magic stand-up 
voorstelling met de beste bedoelingen. Wie stuurt 
er? Je zou er Stureluurs van worden.

CIRKIA BOHEMIA  13
Ze komen uit een ver land met hun hele hebben 
en houwen bij u op visite en... tsja... u heeft ze 
zelf uitgenodigd! De broers Pavlof en Janosh, de 
laatste twee rondtrekkende circusartiesten van het 
befaamde Cirkia Bohemia. Kijk uit! Mogen ze bij u 
hun tent opslaan, of gooit u ze er uit? Niet-normaal 
circustheater van de bovenste plank, met de onver-
valste humor van Meatball & van der Camp en u als 
onverwachte gastspeler. Plus, na de voorstelling, 
het ‘Doe-maar-mee-Circus’, voor iedereen die er 
van droomt om met het circus mee te reizen.

CHOCO ENTERTAINMENT  14
Coco Choco Compagnie brengt professioneel 
belevingsentertainment voor persoonlijke feel-
good-momenten op (bedrijfs-)evenementen en 
festivals. In alle acts speelt chocolade een hoofdrol. 
Met humor en persoonlijke aandacht brengen zij 
een zinnenprikkelende ervaring. Resultaat: een 
brede glimlach en een heerlijke herinnering. Pure 
theatrale blijmakerij. Ook in melk en wit.

DUTCHJUGGLER  15
De ultieme uitdaging voor 2019: de DutchJuggler 
jongleert met... met wat niet eigenlijk? Zij gingen 
u reeds voor: fabrikanten van kaarsen, bierkratten, 
dagbladen en wasmachines(!)- én de bezoekers 
van evenementen, winkelcentra en feesten die 
hem alles toewierpen wat zij bij zich hadden, tot 
aan hun boodschappen en schoenen toe. Durft u 
de uitdaging aan?

BLACKWOOD MAGIC  16
In dit tijdperk van sociale media en data-hacking 
daagt Alex Blackwood u uit met zijn ‘mind reading’ 
show ‘Niets te Verbergen?’, waarbij geen van uw 
gedachten veilig is! Gelooft u dat het lezen van 
gedachten warm, persoonlijk en grappig kan zijn? 
Alex Blackwood neemt u mee op een rondleiding 
door de menselijke geest... om precies te zijn: úw 
geest! Live op het podium hackt Alex telefoons, 
raadt pincodes, reist door de tijd en voorspelt de 
toekomst... allemaal met veel gelach!

DE ZINGENDE ZUSTERS  17
Zij doen samen met één vrijer... De Kat van Ome 
Willem... Op de step....... De Twips.....Kent u ze nog? 
Tijdens een heerlijk meezing-muziekprogramma 
komen alle bekende Nederlandse liedjes voorbij 
van Annie M.G. Schmidt en Ja Zuster, Nee Zuster. 
Zing en swing mee met De Zingende Zusters ! Wilt 
u uw feestje compleet maken? Vraag ze om hun 
komische animaties met ontvangst van uw gasten 
door De Stewardessen, gezellig zitten bij de Toilet-
juff rouwen of De Zusters met het Verwenkarretje.

THE FLYING ACROBATS  18
De nieuwe spectaculaire trio-show van Triali. Een 
hoge stellage en steiger gecombineerd met een 
trampoline en een net. De acrobaten beginnen met 
de show maar lopen steeds tegen problemen aan. 
Daarbij ontstaan zowel hilarische stunts als specta-
culaire trucs! 7 meter hoge sprongen en luchtacro-
batiek op swingende jaren 60 muziek.

DE DRAGONRIDERS  19
Vanuit de verte zijn de 5 meter hoge Dragonriders 
al te horen. Rijdend op hun luidruchtige, nieuws-
gierige en indrukwekkende draken verkennen ze 
het land. Tussen het gebrabbel door zijn af en toe 
herkenbare woorden te horen. Ritmische trommel-
slagen begeleiden de draken in de juiste richting 
terwijl de in steampunk-stijl uitgedoste Dragon-
riders de grootst mogelijke moeite hebben de 
draken onder controle te houden. Gelukkig weten 
ze makkelijk contact te maken met het publiek wat 
moet helpen om de draken rustig te stemmen.

CARIBBEAN BRASS INTERNATIONAL  20
Deze Caraïbische brassband is een lopend orkest 
met drummers en blazers. De muzikanten zijn 
jongeren afkomstig uit het Caraïbisch gebied, o.a. 
Aruba, Antillen, Santo Domingo, Suriname, Haïti en 
Ghana. De razendsnelle ritmische muziek met sam-
ba, soca, calypso, merenque en moderne muziek 
swingt de pan uit. Ook te boeken met exotische 
danseressen. Of danst u mee?

MARVELOUS ADVENTURES  21
Deze twee heren lieten zich inspireren door de 
grote Harry Houdini. Tijdens deze hilarische voor-
stelling vindt er tot driemaal toe een onmogelijke 
ontsnapping plaats. Dit allemaal overgoten met veel 
drama, acrobatie en humor. Sinds 1900 zijn deze 
ontsnappingen niet meer op straat vertoond! Span-
ning en spektakel in een show die zich afspeelt op 
en rond een aanhangwagen én springplank.

TRES LOCO’S  22
Tres Loco’s is een straattheatergezelschap met 
een energieke en wervelende show vol muziek, 
humor en interactie. De drie mannen combineren 
als enigen in Nederland muziek, acrobatiek en 
jonglage op hoog niveau. De basis van deze hoogst 
vermakelijke act vormen de vrolijke en meeslepen-
de liedjes (cajun, blues, bluegrass en folk). De drie 
heren klimmen op elkaar en jongleren met instru-
menten terwijl ze meerstemmig zingen en spelen. 
En het liefst alles tegelijk!

PIZZA PRONTO  23
Petro is bezorger bij Pizza Pronto. Hij is op zoek naar 
degene die de Quatro Staggioni heeft besteld en 
balanceert met 28 pizzadozen door de mensenme-
nigte. Een humoristische interactieve act om van te 
smullen.

LOTUS LADIES  24
De Lotus Ladies dansen de hele wereld over en 
delen de vreugde van de lente met iedereen én 
in elk seizoen. Hoor de muziek en zie ze dansen. 
Sierlijk en betoverend zetten ze elk evenement in 
volle bloei. En ‘s avonds mét lichtjes!
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