


Sinds 1997

Wij maken onvergetelijke momenten voor iedereen en elke gelegenheid.
Een talentvol team staat voor u klaar.  Voor  theater, muziek en film. 

Wij maken en organiseren:

Originele en lachwekkende theaterdiners. 
Mooi maatwerk voor acts en voorstellingen. 
Creatieve belevenissen. 

Ons werk wordt gepresenteerd in zalen, op straat of bij u thuis.

 
Onze Visie

Een goed verhaal blijft hangen. De vorm ondersteunt de inhoud. Met 
de kracht van de eenvoud. Wij spelen met humor en tragiek, illusie en 
werkelijkheid. 

Voor iedereen, elke gelegenheid en elk budget.

Mooi Maatwerk

Wij bedenken en organiseren originele acts en voorstellingen, feesten en uitjes. Voor bedrijven, instellingen en 
particulieren. Aan elke opdracht geven wij een kop en een staart. 
U vindt ons werk terug bij openingshandelingen, presentaties, beurzen, entre-acts en noem maar op.

Acteurs & Artiesten

Onze acteurs en artiesten worden ingezet tijdens trainingen, voorstellingen, acts en feesten. Onze muzikanten, 
performers, DJ’s, filmmakers en kunstenaars maken de mooiste momenten.

Interactieve Dinner-Musicals 

Onze theaterdiners zijn combinaties van klucht, musical en cabaret. Sinds 1997 zorgt dit werk voor onvergetelijke 
momenten. 

Voor elke grote of kleine groep is er een productie. De acteurs spelen en zingen tussen het publiek. Men wordt niet 
verplicht mee te doen. En tussendoor kan men blijven converseren.       
De producties worden overal gespeeld. Wij garanderen dat u er lang over napraat.

Film

Wij werken met professionele filmers en maken reclame-uitingen, informatieve films of registreren een bijeenkomst.

Verhuur

U kunt bij ons licht-, geluidsapparatuur, filmapparatuur en theaterkostuums huren.



De Dinner-producties

“De Bruiloft”- Een worst case scenario.
Wees getuige van een absurde bruiloft. Maar het ja-woord mislukt door toedoen van een poes en een rookworst. Voor 
groepen van 20 - 500 personen. Met of zonder diner.  

“Het Koninklijk Banket” -  Een royale monarchie-parodie.
Vier de verjaardag van kroonprinses Anne-Fleur. Majesteit organiseert een banket om een man te vinden voor haar 
spuuglelijke dochter. Voor groepen van 20 – 150 personen.

“De Butler-Academie” - Het examen. 
Het jaarlijkse examen van de Butler-Academie is aangebroken. De familie zit in de zaal om dit mee te maken. Maar de 
studenten zijn nerveus. Voor groepen van 50-250 personen.

Nieuw: Drie Decadente Dames - Personeel gezocht!
Drie oude vrijsters zoeken een chauffeur. Ze houden een sollicitatie en testen de rijvaardigheid. Tijdens een diner of 
high-tea!  Voor groepen van 15-150 personen.

Welles / Nietes - Werk gaat voor het meisje.
Een theaterdiner, speciaal voor vrijgezellenfeestjes. Voor groepen van 10-25 personen.

De totaalprijs van het diner en het theaterkaartje varieert tussen de € 40,-  en € 50,- p.p.. 

Muziek & Theater

Nassau Muziek - Theater
De muzikale heren van Nassau zijn nieuwsgierig en gevat. Ze brengen op maat gemaakt cabaret.
Een zeer persoonlijke cadeau. Vanaf € 600,- .

Welles / Nietes - Werk gaat voor het meisje.
Piet en Riet leven voor de muziek. Ze komen in vol bruidsornaat bij u langs met ukelele en gitaar. Vanaf € 350,- .

Historische special

“Anna & Us Heit”; Het verzwegen verhaal van de Oranjes.
Stadhouder Willem Lodewijk (“Us Heit”) huwde  in 1587 zijn nichtje, Anna van Oranje. Ze betrokken het Stadhouderlijk 
Hof in Leeuwarden. 
Ze stappen uit hun portret en nemen plaats aan een eettafel en  brengen hun levensverhaal, niet wetend dat “het volk” 
alle familie-geheimen aanhoort. 

Locatie: Het Stadhouderlijk Hof, Leeuwarden - Theaterkaarten  € 15,87 / 3- gangen diner € 25,-
De voorstelling wordt ook zonder diner gespeeld. 



Groepsuitjes

Theaterwandeling met “Anna & Us Heit”
Anna van Oranje en Stadhouder “Us Heit” leiden u rond door Hofstad Leeuwarden.
Een educatieve en komische voorstelling met de stad als decor. Prijs: € 12,50 p.p..

Heege-T
Een Friese High-Tea. Proef de Chinese theecultuur en Friese producten. Eventueel met een gekke Friese 
inburgeringscursus!  Voor groepen van 8-50 personen. Vanaf € 15,- p.p..

Theatersport
Theater als sport om plezier te beleven aan het vrije denken.
Geschikt voor iedereen en begeleid door een professionele trainer. Vanaf € 175,-.

Smartlappen-zang: ‘Ach en Wee’.
Ga aan de de slag met tekst en verdriet en gooi het leed overboord. Een hilarische cursus verzorgd door twee 
overgevoelige heren. Voor groepen van 8-50 personen. Vanaf € 250,-.

Avontuur in het bos: Koning zonder land.
Een theateravontuur op locatie. Een belevenis in de sfeer van “Lord of the Rings”. Spannend en ontspannend.
Voor groepen van 20-60 personen. Vanaf € 750,-. 

Stomme Film
Maak een stomme film of een libdub. Op het bedrijf of op locatie. Voor groepen van 10-25 personen. Vanaf € 650,-.

Kindertheater

De smaak van vroeger.
Een boerengezin uit 1900 leeft volgens oud recept. Ze komen langs met hun antieke huishouding. 
Interactief, educatief en smakelijk. Voor alle leeftijden. Vanaf € 450,- .

Hiep Hoi Historie
Willem van Oranje komt persoonlijk geschiedenisles geven.
In begrijpelijke taal. Geschikt vanaf 6 jaar. Vanaf € 175,-.

Professor Eureka en de tijdmachine
Professor Eureka test zijn nieuwe tijdmachine. Maar de machine faalt bij de eerste start.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Vanaf € 350,-.

Jok en Mok - Belevingstheater
In samenwerking met Evert Groendijk  Begeleide Vrijetijdsbesteding, brengen wij de avonturen van Jok en Mok. Voor 
mensen met een beperking. Vanaf € 250,-.



Straat-acts

MC Escher portretteert
De beroemde kunstenaar komt portretteren. Een mobiele straatact die opvalt door eenvoud. Vanaf € 150,-, inclusief 
materialen.

Levende Lampen
Een wandelend schemerlampen-stel zoekt stroom. Als hun licht aangaat ziet men een prachtig schouwspel. De lampen 
dansen en verleiden. Vanaf € 250,- .

Drumband “Ons Genoegen” 
Twee onnozele broers richten een drumband op. De een trommelt en de ander is majorette. Marcheer mee door de 
straten met deze vrolijke act. Vanaf € 300,- .

Welles / Nietes
Live karaoke met een pas getrouwd stel. Met ukelele en gitaar brengen ze old time favorites. En iedereen mag 
meezingen. Vanaf €350,-.

Dank aan iedereen die mee heeft gewerkt aan de totstandkoming van dit boekje. 
Ontwerp: Laurens Bontes illustratie (www.laurensbontes.nl)


