Uw gasten worden ontvangen door zwerver Willem die met behulp van een accordeon levensliederen
zingt. Bij binnenkomst zal waarzegster Zwarte Miep uw gasten het heden, verleden en toekomst toelichten
vanuit een fraaie tent. Na het verwelkomen van de gasten legt Zwerver Willem zijn accordeon opzij om
vervolgens het publiek te vermaken met verbluffende close up magic en ongekende illusies zoals het
doorzagen van een dame uit het publiek.
Gedurende de hele avond zal een drive-in show met DJ ketelbinkie Jr. voor passende muziek zorgen.
Tijdens het feest zullen er twee live optredens van 30 minuten van Nick Jefferson, w.o. de act " de levende
smartlap, " plaatsvinden. Kortom: Een avond gezelligheid, acts. Variété meezingen, lachen, huilen, en
natuurlijk bovenal feesten

De levende smartlap
Iedereen kent ze…die heerlijke meezingers van heden en verleden. Het is daarom ook de bedoeling dat
iedereen luidkeels meezingt. Het doel van deze act is de boel even lekker op zijn kop te zetten. Het publiek
wordt indien nodig even geholpen door geluidsman "Ketelbinkie Jr." welke grote borden met de teksten
voor zal houden! Ze komen allemaal voorbij, Andre Hazes met bijvoorbeeld " De Vlieger, geef me je angst,
een beetje verliefd, etc" Maar ook Jacques Herb met " MANUELA ", de zangeres zonder naam met "Ach
vader lief" maar ook De klok van Arnemuiden, de clown, je loog tegen mij, en nog vele andere echte
tranentrekkers van de allerbovenste plank. De act gaat gepaard met humor en interactie. Één van uw
gasten zal gevraagd worden een duet met Nick te zingen als bijvoorbeeld Willie of Willeke Alberti

Stemimitator Nick Jefferson
Hij heeft het vermogen de stemmen en intonatie van vele artiesten zeer sterk te benaderen waardoor het
verschil tussen hem en het origineel nauwelijks waarneembaar is. Nick is al vele jaren werkzaam als zanger
en is veel te horen in radio en televisie commercials en op diverse cd producties waarin zijn diversiteit van
vocale capaciteit een hoofdrol speelt. De act is hilarisch en onder sommige nummers is een wat stevigere
beat toegevoegd. Een zeer hoog meezinggehalte is het gevolg waardoor de ellende van de teksten in het
niet zullen vallen met de feestvreugde van uw gasten. De Levende smartlap is FEEST met hoofdletters.

Wij verzorgen voor u:
•
•
•
•
•

gastenontvangst met accordeon en prachtige levensliederen
complete drive-in-show (incl. DJ Ketelbinkie jr.)
2 live optredens door Nick Jefferson (w.o. 1 show ‘De levende smartlap’)
waarzegster ‘Zwarte Miep’ incl. cabinet
animator / zwerver ‘Willem’ met o.a. verbluffende close up magic en ongekende illusies zoals
het doorzagen van een dame uit het publiek.
• complete geluidsinstallatie, licht (en dorre rozen)

Een avond gezelligheid, acts, variété,
meezingen, lachen, huilen en...feesten!

