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foto: Hugo Zonneveld

WAT IS WILLEM?
WILLEM is een impresariaat dat inmiddels al ruim tien jaar
bestaat.
WILLEM is anders dan de anderen. Cabaret, muziektheater, 
stand-up comedy, maar ook een aantal excentrieke acts; 
parels voor de liefhebber.
WILLEM is een warm huis waar artiesten zich welkom voe-
len en het beste uit zichzelf halen.
WILLEM is een dienstverlenende bemiddelaar, die desge-
wenst meedenkt met programmeurs van theaters en
festivals over mogelijkheden om hun programma net dat
beetje extra te geven. Maar WILLEM is ook actief op de za-
kelijke markt met bijv. een dagvoorzitter, een fake-speech
of ‘cabaret-op-maat’. Daarnaast verzorgt WILLEM work-
shops voor bedrijfsleven, scholen en instellingen. 

WAT DOET WILLEM?
WILLEM bemiddelt tussen artiest en opdrachtgever (theater, 
festival, school, bedrijfsleven, instelling of evenement).
WILLEM garandeert dat u het beste van de artiest krijgt.
WILLEM levert full service; integer, kleinschalig en met kor-
te lijnen.
WILLEM weet wat het (theater)publiek wil.
WILLEM zorgt voor een goed werkklimaat en een goede
marktpositie voor de artiest.
WILLEM promoot ‘zijn’ artiesten in de ruimste zin van het
woord; publiciteit, bemiddeling, artistieke begeleiding,
eerlijke prijsafspraken, zuivere en transparante adminis-
tratie en bedrijfseconomische coaching.

HOE IS WILLEM?
WILLEM is trouw.
Streeft naar duurzame relaties met klanten en artiesten.
Investeert in kortstondige romances met de organisatoren 
van een eenmalig evenement.
WILLEM is zijn product.
Beetje maf, betrokken, gek op nieuw.
WILLEM is anders dan de anderen.
Wars van tradities en gelooft in de aangeboden voorstel-
lingen.
WILLEM is actief en inventief.
Ziet problemen als uitdagingen. Gaat eroverheen wanneer 
erlangs of eronderdoor niet kan.
WILLEM is kieskeurig.
Focust op een beperkt aanbod dat staat als een huis: in-
telligente humor voor fijnproevers. Verlangt optimale inzet
van zijn artiesten; kwaliteit en anders niet.

WAAR KOMT WILLEM VANDAAN?
WILLEM is het bedrijf van de Delftenaar Willem Overgaag.
Na bijna twintig jaar Café Diner Vlaanderen te hebben ge-
exploiteerd verkoopt hij in 2008 het succesvolle bedrijf om 
zijn passie voor theater te volgen en start zijn eigen im-
presariaat. 

VOOR WIE WERKT WILLEM
Voor theaters, festivals, bedrijven, instellingen en scho-
len: HEMA Nederland, Ministerie van Financiën, VU Am-
sterdam, SPITS, Nederlandse Spoorwegen, Smurfit Kappa
Benelux, Gemeente Den Haag, DSM Delft BV, Artiworld, 
CliniClowns, Onderwijs On Stage, Waterland Ziekenhuis, 
FlexusJeugdplein, HUB Eindhoven, Erasmus Universiteit 
Rotterdam, GGZ Delflanden, REED Elsevier, Bizon Events, 
Roche Nederland, Siemens Nederland, NUON, Koninklijke 
Luchtmacht, De Compagnons, Geldzaken Pensioen Drie-
daagse, Aan Zee Events, AEA Travel, Deloitte, TU Delft, 
Alfrink College, CliniClowns, UTwente, Starlive Communi-
cation & Events, Voedingscentrum, La Red, Zelfstandige 
Klinieken Nederland, Qassurance B.V. en vele anderen. 
Ook spelen de artiesten van WILLEM op diverse festivals 
o.a. Zwarte Cross, Paaspop, Zandfestival Almere, Aan-
geschoten Wild, FRINGE, Theater Avenue Sonsbeek en 
Fields of Joy. 

IMPRESARIAAT WILLEM
Willem Overgaag
Burgwal 67
2611 GH Delft
+31 6 2251 9099 
info@impresariaatwillem.nl
www.impresariaatwillem.nl

vormgeving: www.jacky-o.nl
druk: Druk. Tan Heck
oplage: 750 stuks

Kom zaken 

doen met 

WILLEM
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‘...Jouke is uitgegroeid tot een alternatief voor Herman Finkers 
en Kees Torn, taalkunstenaars die momenteel niet op de podia 
te vinden zijn.’ ‘...zijn associaties zijn geestig en vindingrijk...’ – 
NRC 

‘Prima verhalen en thema’s waar iedereen zich wel iets bij kan 
voorstellen’ en ‘... onophoudelijke stroom van grapjes, woorden en 
taalkunstjes...’ – cabaret.nl

‘…hij blijft een bron van vermakelijke verzinsels. Over de vraag 
hoe het in een Pearle-winkel moet zijn geweest vóór de uitvin-
ding van het glas, bijvoorbeeld. Over zijn angst voor paarden. En, 
over Hoe Lang gesproken: ‘Alle grappen over Chinezen lijken op 
elkaar.’ – NRC 

‘In het hoofd van Pieter Jouke moet het een chaotische, wonderlij-
ke boel zijn.’ en ‘… grappen schrijven
kan hij zeker’– Volkskrant
                                                  
Pieter Jouke: tekst & spel
Annelies Herfst: regie 
www.pieterjouke.nl

PIETER JOUKE
GLOEIENDE PLAAT (REPRISE)cabaret

foto: Thierry Schut fotografie

In zijn voorstelling ‘Gloeiende Plaat’ neemt Pieter Jouke ver-
antwoordelijkheid. Hij zat even in het oog van de orkaan, maar 
nu is hij er weer. Voordat hij ook maar denkt aan het verbete-
ren van de wereld, wil hij die (wereld) eerst begrijpen. Dat
doet hij door vragen op te werpen. U mag daarop antwoorden. 
Maar u mag zich ook verbazen over wat er omgaat in het hoofd 
van deze wereldbestormer. Nooit heeft hij slechts één gedach-
te tegelijk. Tijdens het rennen van marathons, het beoefenen
van de krijgskunst Krav Maga, het schrijven van boeken, co-
lumns en voorstellingen; altijd zijn er die gedachtespinsels, 
ideeën, invallen, overpeinzingen in dat overkokende brein. Ze 
zijn niet meer tegen te houden, ze knallen eruit in deze voor-
stelling. Alsof er nog een horde Pieter Joukes rondrent in zijn 
hoofd. Hij is talig, interactief, keihard en goudeerlijk. Houd u 
vast. En hem. 

Jouke maakt ook deel uit van De Staat van Verwarring (met 
absurdist Ronald Snijders) en excelleerde op de buis bij het 
one-liners gezelschap van ‘Pieter Jouke dames en heren’  Pa-
doem Patsss (BNN-VARA). Daarnaast schrijft hij teksten voor 
verschillende cabaretiers en voor vele radio-en TV program-
ma’s o.a. De Taalstaat en Zondag met Lubach. Hij was te zien 
bij CQC, De slimste mens, Koppensnellers, Het Gesprek en Wat 
vindt Nederland. Jouke is initiatiefnemer van de Humorma-
rathon voor CliniClowns) en is één van de drie breinen achter 
Buro Renkema (samen met Arjen Lubach en Edo Schoonbeek). Genre: cabaret (reprise)

Duur: avondvullend
Voorstelling: september 2019 t/m mei 2020
Première: 10 februari 2019 De Kleine Komedie Amsterdam 

Bekend van TV
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Soms lijkt het leven een grote show. Door social media en de 
‘hoe gaat het? Met mij goed’ gesprekken lijkt of het met ieder-
een om je heen goed gaat, behalve met jou. Durven we nog 
eerlijk antwoord te geven? En wordt er dan oprecht geluis-
terd? Mogen we eerlijk zijn of moeten we liegen en altijd blij-
ven lachen? Hoe lang kan jij dit volhouden en wanneer begin-
nen jouw leugens je in te halen. En wat gebeurt er als je faalt?

Na het succes van ‘BALLEN 2.0’ maken De Gestampte Meisjes 
een show vol magie en illusies waarin alles goed lijkt te gaan. 
Drie showgirls proberen de schijn hoog te houden maar wat 
schuilt er nou echt achter die lachende gezichtjes? 

De Gestampte Meisjes maken op zeer geestige wijze gehakt van 
het ideaal-beeld dat media neerzetten van jonge vrouwen en hun 
gedrag ten aanzien van mannen – Theaterkrant

De Gestampte Meisjes
Ymke van Hoof, Thenera van der Pluijm en Esmée van 
Liere: spel & tekst
Kim van der Zijde: kostuum & decor
Tom Luuring: muziek
Kasper Scholten: regie & tekst

www.degestamptemeisjes.nl

De Gestampte Meisjes maken snelle, komische voorstellingen, 
vaak heel persoonlijk en de schaamte voorbij. Confronterend en 
ongegeneerd – **** Theaterkrant over ‘BALLEN’

Genre: fysiek cabaret
Duur: 80 min.                                                                                                                                     
Voorstelling: theaterseizoen 2019 / 2020 + festivals

DE GESTAMPTE MEISJES
F*KE ITfysiek cabaret

foto: Dennis van Tergouw

Winnaars

FRINGE Delft 2017

&

Amsterdam Fringe 

Bronze Award 

2015

foto: Eva Beeftink

‘Confronterend, ongegeneerd, 
de schaamte voorbij’ 
– Theaterkrant ****
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foto: Annemieke van der Togt

HUN
ALLES IS WEL

Genre: muzikaal cabaret
Duur: 75 minuten (zonder pauze)
Voorstelling: september 2019 t/m juni 2020 (+ festivals)

Gefeliciteerd! U leeft nog en dat willen we graag met u vieren, 
dat heeft u wel verdiend. Een avond geheel in teken van u en 
uw wereldprestatie – vol van awards, odes en serotonine! We 
nodigen u uit om lekker onderuit te gaan zitten, te genieten en 
te ontspannen. Trekken wij voor u iets moois aan, zetten er 
een lampje op en trekken onze gouden keeltjes open. Kosten 
noch glitters zullen worden gespaard, zodat u niet eens zult 
merken dat één van ons depressief is. Ergo een avond vol 
vermaak! Gepresenteerd door uw waanzinnige gastvrouwen: 
P en Char.

Sabine Krol en Charlotte de Vries zijn Hun. Beide afgestu-
deerd aan het Conservatorium, begonnen zij in 2014 als duo 
zelf materiaal te schrijven en te ontwikkelen. Gewapend met 
piano’s, gitaren, glitters, synthesizers en andere elektroni-
sche shit, shinen ze de pan uit met Hun tweede voorstelling 

‘Alles is Wel’. Een voorstelling vol van tekst, geen tekst, Neder-
landstalige liedjes, dikke dansmoves en levensvragen die niet 
beantwoord zullen worden.

muzikaal cabaret

‘Hun zijn 

muzikaal, 

fotogeniek en 

zelfbenoemd 

weergaloos 

charmant’

‘Met humor, muziek 
en prachtige stemmen 

blinken zij uit in veelzijdigheid’ – publiek

‘Een veelbelovend duo dat het theater 
vanuit een brutale hoek benadert: een 
frisse, eigenwijze kleur binnen het palet 
van de kleinkunst.’ – Oeloek

‘Met Hun weet je zeker dat je een eigen-
zinnige show met lef voor je kiezen krijgt. 
Ik ben erbij!’ – Roel Funcken, directeur 
Delft Fringe Festival

‘Gaat Hun zien want Hun heeft er zin in. 
Pikant, prikkelend en zeer talentvol!’ – 
Daan Speelman

Hun
Sabine Krol & Charlotte de Vries: spel, muziek & tekst 
Wart Kamps: eindregie
Heike Wisse: coaching

www.hunspeelt.nl
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DE STAAT VAN VERWARRING
RONALD SNIJDERS & PIETER JOUKE

Genre: absurdistisch cabaret
Duur: 2 x 45 min.
Voorstelling: mei 2020 (andere maanden op aanvraag) 

absurdistisch 
cabaret

met dank aan:

Een theatershow met De Alfabetweter, absurde filmpjes, 
spraakverwarring en een paar interessante gasten uit uw stad 
en/of regio voor een interview!

Kortom alles wat u gewend was van het roemruchte VPRO  
televisieprogramma. De Staat van Verwarring kan met recht 
een cultprogramma worden genoemd. De enige absurde  
anti-talkshow van Ronald Snijders a Pieter Jouke waarbij 
geen doden vallen. Een MUST voor elke theater.

Interviewgasten waren o.a.: Ronald Giphart, Maxim Hartman  
(Rembo & Rembo/TV maker), Han Pekel (Wordt Vervolgd), Theo 
Jansen (strandbeesten), Robert Jan Stips (muzikant De Nits), 
Arend Niks (muzikant/theatermaker), Hajo Doorn (WORM), 
Edwin Jacobs (directeur Centraal Museum Utrecht), Sjarel 
Ex (Directeur Boijmans Van Beuningen), Sinterklaas, Emily 
Ansenk (directeur Kunsthal), John Buijsman (acteur/theater-
maker), Henk Koorn (muzikant Hallo Venray), Emile Jansen 
(acteur), Eric Vloeimans (jazztrompetist), Lucky Fonz III (mu-
zikant), Wout Brama (profvoetballer bij FC Twente), Janne 
Schra (zangeres), Korneel Jeuken (kunstenaar/schrijver) en 
vele, vele anderen.

Snijders (1975) is absurdist, schrijver en programmamaker.
Momenteel speelt Snijders het theaterprogramma ‘Groot suc-
ces 2’. Zijn vorige show ‘Welke show’ werd genomineerd voor 
de Poelifinario. Begin 2017 verscheen Kopdichtbundel, een ver-
zameling gedichten bestaande uit krantenkoppen die hij we-
kelijks in Het Parool publiceerde. Snijders is regelmatig op TV 

FALLUSCITEREN - (ww) iemand 
feliciteren maar dan niet met 

uitgestrekte hand

Pieter Jouke & Ronald Snijders kunnen ook eenduo-presentatie van uw evenement verzorgen!

te zien bij o.a. DWDD en PAUW. Ronald is ambassadeur van 
de Stichting FSHD en initiatiefnemer van Het Lachspierbal in 
Carré.

Jouke (1973) bekend van Padoem Patsss (BNN-VARA), CQC, 
Humormarathon voor Cliniclowns in Carré en RenkemaTV, 
schrijft voor diverse cabaretiers en TV programma’s zoals 
Zondag met Lubach. ‘Gloeiende Plaat’ is dit seizoen voor het 
eerst te zien in de theaters. Op 10 februari gaat de voorstelling 
in première in De Kleine Komedie te Amsterdam. 
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Genre: muziektheater
Duur: 30 min. tot avondvullend
Voorstelling: gehele seizoen

ROBERT JAN STIPS
DRIEMAAL ROBERT JAN STIPSmuziektheater

In de documentaire  ‘Het Uur van de Wolf’ over Robert Jan 
Stips – in 2019 uitgezonden – blijkt dat hij tijdens 50 jaar actief 
muziek maken geen geranium van achter heeft kunnen bekij-
ken. Ook nu, na een uitgebreide NITS tour langs 80 theaters 
in binnen- en buitenland, een serie in Carré met TING!, in sa-
menwerking met SCAPINO, komt hij op solo-gebied met een 
verrassende zet.
Robert Jan zet naast zijn bestaande RJSolo-concerten op pia-
no twee nieuwe takken op. Maak kennis met de ‘andere kanten’ 
van deze veelzijdige popmuzikant. 
 
Electrophy:
Geluidenman Stips gaat, zoals we hem vanuit diverse bands 
al kennen, nu ook solo-elecktrisch en laat zich horen in span-
nende soundconcerten onder de titel ‘Electrophy’. 
In een vernieuwend programma laat Stips zien en horen waar-
om hij al decennia lang aan de top van de Nederlandse (pop)
muziek staat. De voorstelling is  geschikt voor grote of kleine 
poppodia en theaterzalen.

Elk concert is uniek

Stips &

Brokamp

Stips & Brokamp: 
De componist-pianist in hem komt in ‘klassiek’ duo-vorm met 
violiste Marieke Brokamp met een programma gebaseerd op 
eigen film-, expo- en documentairemuziek. Maar ook speciale 
bewerkingen voor viool en piano van o.a. Supersister en NITS. 
Een onderhoudend sfeervol modern-cultureel programma, 
geschikt voor zowel theater, concertpodium en ruimdenkend 
popcentrum.

RJSolo:
Daarnaast blijft Robert Jan bezig met zijn RJSolo – het pro-
gramma waarin op spontane en onderhoudende manier aan 
de piano het publiek een avondvullende doorsnee door zijn 
muziekleven biedt, puttend uit een inmiddels legendarisch 
verleden met o.a. werk van Supersister, Golden Earring, 
Sweetd’Buster, Gruppo Sportivo, Transister, Freek de Jonge, 
NITS... of bv filmmuziek en nieuwere projekten. Alles heel ei-
gen, heel ‘Stips’.  Aan de hand van de gespeelde songs komen 
verhalen en anecdotes los: een geïnspireerde en inspirerende 
avond die naast muziek gebaseerd is op humor, 50 jaar erva-
ring en veel interactief* speelplezier!

*wil je zeker zijn dat het aan bepaalde favoriete nummers 
niet ontbreekt, vraag die dan (tot een etmaal tevoren) aan via  
verzoekjes@stips.net!

www.stips.net

foto: Hans Colijn

foto: JW Bullée
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Tiempos Nuevos
María Marín: flamenco zang, klassiek gitaar & tekst
Edsart Udo de Haes: flamencogitaar & composities
Jamie Peet: drums, improvisatie

‘Prachtig gevoelig spel… de Haes is virtuoos gitarist.’ 
–  Elsevier

‘Nederlandse gitarist steelt show in de flamencowereld.’ 
– Telegraaf                                                                     

‘Een ‘flamencura’ (flamenco gevoel) die vandaag de dag schaars is.’ 
 – Chalaúra                           

‘Grote emotionele kracht in zowel de stukken als in het gitaarspel.’  
– Popmagazine Heaven

Tiempos Nuevos speelt werken van grote componisten die 
zich door flamenco lieten inspireren. Bekende klassieke wer-
ken worden op natuurlijke wijze teruggebracht naar het fla-
menco-idioom. Een retourticket van de klassieke muziek en 
de jazz naar flamenco, en van het verleden naar drie jonge mu-
zikanten op het podium. Veel muzikale stijlen pasten er binnen 
flamenco. Maar flamenco paste ook altijd al in andere, uni-
versele muziekstijlen als klassieke muziek en jazz: Debussy 
tot Miles Davis probeerden flamenco in hun muziek te vangen 
en droegen daarmee bij aan de mondialisering van Flamenco. 
Het trio verwerkt bekende melodieën uit grote werken van ‘de 
Falla’ en ‘Rodrigo’, in de composities van Edsart Udo de Haes 
met teksten van Maria Marín. 

Tiempos Nuevos werkt met verschillende gastartiesten o.a.
Cristina Hall (moderne dans en flamencodans), Oene van Geel 
(altviool), Federico Ordoñez (flamencodans), Irene Álvarez (fla-
mencodans), Carlos Ema (flamencopiano en ‘electronics’) en 
Ben van Gelder (altsaxofonist). In 2016 presenteerde Tiempos 
Nuevos hun eerste EP op de Flamenco Biënnale

María Marín (Utrera, Sevilla) is naast veelgevraagd flamen-
co-zangeres en meester op de klassieke gitaar (master konink-
lijk conservatorium den Haag).

Edsart Udo de Haes wordt in Spanje omschreven als een bui-
tenlander die met zijn gevoelige en filosofische spel het stokje 
van de Spanjaarden kan overnemen (Chalaúra). 

Jamie Peet een van de meest gewilde jonge drummers van 
dit moment en speelde met, onder velen anderen, Pete Philly, 
Windkracht 7 en Ramon Valle. 

Genre: flamenco
Duur: avondvullend
Voorstelling: september 2019 t/m juni 2020 (+ zomerfestivals)

TIEMPOS NUEVOS
FLAMENCO muziektheater

foto: Arash Amsterdam Film Photography

De meest 

talentvolle

flamenco artiesten 

uit Nederland

Ook leuk in combinatie met een Spaans diner (tapas)

foto: Hans Colijn
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Adam Fields
foto: Ruud Balk

STAND-UP COMEDY SHOW
DIVERSE COMEDIANS (NL/ENG)

Genre: stand-up comedy 
Duur: vanaf 30 min. tot avondvullend
Voorstelling: gehele jaar

stand-up comedy

LINE UP
Impresariaat WILLEM is bijzonder trots op de line-up van 
zijn Stand-up Comedy Shows. O.a. Pieter Jouke, Bas Birker, 
Victor Luis van Es (Comedy Café), Bob MacLaren (NZ, Comedy 
Café), Ruud Smulders, Nigel Williams (Eng), Wouter Monden, 
Adam Fields (Eng), Martijn Oosterhuis, Harry Glotzbach  
(Comedy Café), Jochen Otten, Roel C. Verburg, William Sutton 
(Eng), Jeroen Pater, Jovanka Steele (USA), Greg Shapiro (USA), 
Al Lubel (USA), Pepijn Schoneveld en Wilko Terwijn (RTL 4) 
spelen met regelmaat voor WILLEM. 

Het Impresariaat verzorgt tal van Stand-up Comedy Shows 
in het gehele land. In comedyclubs en theaters maar ook voor  
bedrijven of op scholen. De duur van de Stand-up Comedy 
Show wordt uiteraard in overleg met u bepaald. 

OP MAAT
Het is ook mogelijk om een Stand-up Comedy Show ‘op maat’ 
te maken. Een feest of een speciaal evenement; de comedians 
van WILLEM maken er een onvergetelijke gebeurtenis van. 

THE ENGLISH ALL-STAR COMEDY NIGHT
Impresariaat WILLEM verzorgt ook volledig Engelstalige  
comedyshows voor theaters, (internationale) bedrijven, expats, 
instellingen, universiteiten en scholen (met tweetalig onder-
wijs). Door de unieke samenwerking met MooiMooi-Produc-
ties is WILLEM in staat om ook topcomedians uit Engeland 
naar Nederland te halen waaronder Scott Capurro, Steve Day, 
Hari Kondabolu en Shazia Mirza. Comedykenners over de hele 
wereld zijn het er over eens: de rijkste en meest diverse come-
dyscene van de wereld vind je in Groot-Brittanië. De comedi-
ans zijn origineel, hilarisch en dus helemaal klaar om Neder-
land te trakteren op een avondje rasechte comedy van over het 
Kanaal! Ook de op het vaste land wonende Adam Fields (Eng), 
Bob MacLaren (NZ), Greg Shapiro (USA), Carly Baker (USA), 
Nigel Williams (Eng) en Michael Jäger (DLD) spelen voor  
impresariaat WILLEM. 

Martijn Oosterhuis
foto: Joep van Moll

Bas Birker

Nigel Williams

Jeroen Pater
foto: Annemiek van der Kuil

Vincent Geers
foto: Manja Stroomer

Kristel Zweers 
foto: Joep van Moll

Bob MacLaren

Roel C. Verburg
foto: Vincent Frijdal

Ruud Smulders
foto: Thomas de Wit

Harry Glotzbach
foto: Maikel Thijssen
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Benieuwd naar de smaak 
van met de hasjpijp 
gerookte zalm en 
mojitotandpasta? 

Genre: culinair belevingstheater
Duur: v.a. 30 minuten tot avondvullend
Voorstelling: gehele jaar

YURI VERBEEK
CHEF-KOK IN HET THEATER

culinair
belevingstheater

foto’s: Femque Schook

Een chef-kok in het theater op het podium? Is dat boeiend, 
interessant of kostelijk? Jazeker, een goede chef is tenslotte 
een kunstenaar in de keuken. 
Chef-kok Yuri Verbeek past perfect in dit plaatje en is boven-
dien gezegend met de gave dit op bijzonder vermakelijke wij-
ze te demonstreren, er over te vertellen en te laten proeven. 
De theaterbezoeker mag proeven, zal lachen en verrast wor-
den. Kortom culinair spektakel op het podium.

Doordat de chef zijn inspiratie uit alledaagse dingen haalt is 
elk van zijn creaties herkenbaar maar tegelijkertijd zeer ver-
rassend. Een situatie, gebruiksvoorwerp, ingrediënt of ont-
moeting, ze zouden zomaar Verbeeks inspiratiebron kunnen 
zijn voor een nieuw gerecht. Deze chef is dan ook niet alleen 
in zijn eigen keuken van de Delftse kookstudio De Kokkerie te 
vinden. Door zijn innovatieve creaties, expertise en kijk op het 
vak wordt hij tevens regelmatig geraadpleegd als culinair ad-
viseur en geeft les als gastdocent op de Cas Spijkers Academie. 
Ook is hij de auteur van de succesvolle kookboeken ‘Kook- en 
dagboek van een chef-kok’ en ‘Chef over de vloer’. Met de rea-
lisatie van de Food Floral Fashion show kwam een jongens-
droom uit. Samen met floral designer Pim van den Akker en 
fashion designer Aziz Bekkaoui, zette hij een catwalkshow op 
internationaal niveau neer waarbij food, floral en fashion op 
unieke wijze met elkaar waren verweven.

Deze kookdemonstratie annex theatershow is een mix van 
smakelijke ingrediënten als creativiteit, kennis en beleving 
welke Yuri Verbeek op humoristische wijze weet te brengen. 
Bent u altijd al benieuwd geweest naar de smaak van met de 
hasjpijp gerookte zalm en mojitotandpasta? Of lijkt het u ge-
weldig om friet eens ná de maaltijd te serveren? Na deze avond 
krijgt u een nieuwe kijk op creatief koken.

Het Westlandtheater, Rietveldtheater, Theater aan de Schie, 
Theater Castellum, Stadstheater Zoetermeer en Theater  
Koningshof gingen u voor.

www.dekokkerie.com

Culinair 

spektakel op 

het podium

Mangofriet als dessert
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PUBQUIZ
PLEZIER VOOR IEDEREEN IN HET THEATER

Genre: pubquiz 
Duur: vanaf 45 min. tot avondvullend
Voorstelling: gehele jaar

pubquiz

Altijd al eens willen weten wie nu echt de slimste is? Na de 
Pubquiz weet u het! De Pubquiz is een hilarisch evenement 
voor jong en oud waarbij de vragen u om de oren vliegen. 
Van Pippi Langkous via Wesley & Yolanthe tot de hoofdstad 
van Schotland: alles kan aan bod komen! 

Sinds 2012 brengt WILLEM de pubquiz in theaters, en met 
succes: zonder uitzondering zijn de quizzen uitverkocht. Een 
uitstekende manier om extra omzet te genereren in uw the-
ater, én “nieuwe” mensen te trekken die via deze weg kennis 
maken met het theater.
In vrijwel alle gevallen wordt de quiz gespeeld in de foyer, af-
hankelijk van de beschikbare ruimte al dan niet tijdens een 
voorstelling in de theaterzaal.

Een Pubquiz is een uit Groot-Brittannië overgewaaid feno-
meen waarbij teams van 4 a 6 personen (afhankelijk van het 
aantal deelnemers) het tegen elkaar opnemen op het gebied 
van allerhande onderwerpen zoals sport, nieuws, muziek, 
films, etc. Een Pubquiz heeft niets te maken met IQ, maar 
alles met het vermogen om op het juiste moment het juiste 
antwoord op “weetjes” uit het geheugen naar boven te halen. 
Daarom staat de Pubquiz garant voor hilarisch plezier voor 
jong en oud, man en vrouw, op elk niveau. Zonder gedoe dat 
mensen “voor gek staan”: je speelt in een team, alleen daarom 

al uitermate geschikt voor bedrijfsfeesten: op een leuke ma-
nier krijgt het teamgevoel een boost! Altijd met professionele 
quizmasters, inclusief alle benodigdheden, en altijd maat-
werk.

De Pubquizmaster verzorgt al ruim 11  jaar quizzen op be-
drijfsfeesten, teambuildings, congressen etc. Een pubquiz 
kan ook op maat gemaakt worden, volledig in het door u ge-
wenste thema.

Extra
omzet in uw 

theater

Al in meer 

dan 10 

theaters!

Pubquizmaster Jacques Pubquizmasters Paulus & Crhis 
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