Muziek is de katalysator van herinneringen. Muziek maakt zijn eigen geschiedenis,
heeft zijn eigen kleur en brengt voor iedereen een ander verleden opnieuw tot leven.
Zodra de tonen van dat ene voor jou zo speciale lied worden ingezet, gaan je gedachten
terug naar gouden tijden en onvergetelijke momenten. Terug naar die plek… terug
naar die dag…terug naar die ene… Wij nemen u mee op een muzikale reis
door de tijd. Het belooft een spectaculaire avond te worden, wanneer een explosie van licht, kleur en
projecties door de ruimte flitst. Welke herinneringen gaat u ophalen?

Bruisend totaalprogramma
Een waanzinnig feest van herkenning dat bol staat van de meest schitterende acts & shows. Met zang, dans en
humor wordt u meegevoerd door vijftig jaar muzikale hoogtepunten. U gaat vast en zeker helemaal los op de
swingende muziek. De ene na de andere golden oldie knalt uit de speakers. Uitdagend
geklede danseressen brengen je dansend het hoofd op hol terwijl de spectaculaire
lichtshow het spektakel compleet maakt. Een sensationele aaneenschakeling van highlights
uit de afgelopen vijftig jaar. Dat kunt u verwachten tijdens deze muzikale theatershow.
De mooiste, de beste en de lekkerste! Proef nog één keer de sfeer van de
twintigste eeuw. Get into the Twenties en geniet van het warme ritme
van de Jazz, de Boogie Woogie en de Charleston.
Rock & Roll de jaren vijftig binnen of geef u over
aan de swingende nostalgie uit de Sixties.
Haal mooie herinneringen op uit de jaren '70
toen Grease "the Word" was en de Saturday
Night Fever om zich heen sloeg en glitterbollen, wijde pijpen en plateauzolen
schering en inslag waren. Of beleef je
eigen Nineties revival in alle glorie.

Have fun, zoom & win
schitterende prijzen!
Zie volgende pagina...

Presentator-zanger Joost van Roij neemt u
samen met zangeres Miranda Melger en een
swingend showballet mee naar vorige
generaties om u vervolgens weer lachend en
feestend af te leveren in het hier en nu. In één
avond heeft u in sneltreinvaart een halve eeuw
beleefd: een ervaring waarvan u de komende
vijftig jaar nog volop zult nagenieten.

Stunning performance by Marilyn Monroe!
Ook Marilyn Monroe is aanwezig! Zij brengt live
enkele klassiekers ten gehore en zingt uw meest
prominente gast persoonlijk toe (Mmmmmister President!) en mengt zich na haar spectaculaire
optreden onder de gasten voor een verleidelijke knipoog of een foto.

Zoomer! The Music Quiz
Als u hebt geluisterd naar de radio gedurende de laatste 50 jaar en u beschikt over
een goed reactievermogen, dan bent u geschikt om kandidaat te zijn in Zoomer!;
The Music Quiz. Uw gastheer 'Zoomer' test uw muziekkennis én reactiesnelheid.
Uitgerust met een 'betweter glimlach', pakkende oneliners, een beeldschone assistente
genaamd Rosita en uiteraard zijn eigen 'tune', presenteert hij in een hoog tempo dit
verrassende en spannende spelprogramma met schitterende prijzen. The
Music Quiz wordt met meerdere kandidaten tegelijk gespeeld welke worden
ingedeeld in groepjes. Iedere groep krijgt 1 zoemer. Elke reeks van vragen
staat in het teken van één muziekperiode. Alle vragen van de desbetreffende periode zijn gerelateerd aan de gebeurtenissen, hits en hypes uit die periode.

Have fun,
zoom & win
schitterende
prijzen!
Herinnert u
zich deze nog?
Hebt u speciale verzoekjes of fantastische herinneringen aan die ene speciale (love)song, laat het weten.
De kans is groot dat onze entertainers u gedurende
de show weten te verrassen.
Met medewerking van Joost van Roij, Miranda
Melger, Marilyn Monroe (look-a-like),
The Crystal Dancers & deejay Jerik.
Golden Years is geschikt voor een
gevarieerd publiek en velerlei gelegenheden.
Mogelijke extra's:
• The Magic Bar
• Glamourfotograaf Joop van Tellingen
• Videowall & verlichte dansvloer

Van minuut 1 tot aan het slotapplaus
een bruisend totaalprogramma!

