Persbericht
De Cabaretpoel speelt zaterdag 11 maart 2017 Vier keer leuk!
bij Podium Oudewater in het Stadhuis te Oudewater.
De Cabaretpoel viert dit seizoen zijn tienjarig jubileum. Motor achter De Cabaretpoel is oudcabaretier Tim van der Sluijs. Tim was zes jaar impresario en volgt de cabaretontwikkelingen
op de voet. Hij regisseert, coacht en begeleidt nieuw cabarettalent en biedt een aantal nieuwe
talenten de kans om in De Cabaretpoel te groeien naar een goed avondvullend programma.
Wat kan het publiek verwachten bij De Cabaretpoel?
“Een geweldige leuke cabaretavond. Een Cabaretpoelvoorstelling is een echte happening. Een lekker
lange avond bomvol leuk en gevarieerd cabaret. Dus het publiek ziet niet vier keer hetzelfde, maar uit
een scala van cabaret-smaken. Dat maakt de voorstelling dynamisch, afwisselend en er kan veel
gelachen worden.
De voorstelling in ingedeeld in twee blokken van ongeveer een uur met telkens twee optredens. Na
twee optredens is er een pauze. Daarna volgen nog twee optredens. Eén van de deelnemende
cabaretiers fungeert tevens als presentator.
Kan je een tip van de sluier oplichten over wie er komen?
“De Cabaretpoel is bedoeld om het publiek nieuwe talenten te laten ontdekken. Het gaat nu om vijf
getalenteerde cabaretiers die de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. De Cabaretpoel heeft in het
verleden al veel talent opgeleverd die daadwerkelijk de stap hebben kunnen maken naar landelijk
succes en een avondvullend programma.
De Cabaretpoel van dit jaar bestaat uit vijf hele nieuwe cabaretacts; Kitty Goemaat, Tobi Kooiman,
Chris Verlaat en het duo Roovers & van Leeuwen treden voor u op. Rendementen uit het verleden
bieden geen garanties voor de toekomst, maar het publiek kan wel rekenen op een zeer gevarieerde en
erg leuke cabaretavond. Zeg nou zelf, wat is er leuker dan zelf het nieuwe talent van de toekomst in
een kleine sfeervolle Raadszaal te ontdekken. Dan kan je later altijd nog zeggen: ‘Kijk die heb ik nog
zien spelen in Oudewater toen nog niemand hem/haar kende!’. Voor cabaretliefhebbers is dit een
voorstelling om de vingers bij af te likken. Vier optredens met voor elk wat wils. Vier keer leuk!”
met vijf cabaretiers.
Voorstelling: De Cabaretpoel, Vier keer leuk! met 5 cabaretiers!!
zaterdag 11 maart, Podium Oudewater / Stadhuis, Oudewater.
Aanvang 20.15 uur. Zaal open om 19.30 uur
Reserveren via www.cultuur-oudewater.nl, en kaarten te koop bij The Read Shop te Oudewater en
Emté-Heijmans te Oudewater.

