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Palletie

Reparatie
Service

Variétédiner met:

uitgave winter 2015/2016

Neutjesrang

Tijdens deze shows, die overigens in
het dialect plaats zullen vinden, zal het
vooral draaien om het koken en eten.
Als hardwerkende ondersteuners van
het diner begeleidt Neutjesrang u als
gast op een smakelijke manier tussen
de gerechten. Fred van den Bogaard
spreekt over een ander publiek: ,,Dit
is een hele andere setting als in het
theater, met ook een heel ander publiek.
In het theater kiezen mensen bewust
voor onze show, hier kiezen mensen ook
voor het eten. De spanning bouwt zich
na elk gerecht telkens weer opnieuw op.
Een goede sfeer is daarom extra belangrijk. Hierin speelt de interactie met het
publiek ook een belangrijke rol. Ze zullen beproefde gerechten, met net een
ander sausje voorgeschoteld krijgen.”

Peeters
voor particulieren & bedrijven

Het juiste adres voor al uw:
- Ramen en deuren van
aluminium en kunststof
- Rolluiken van aluminium
en kunststof
- Hor ramen en deuren

All-in variétédiner

Tevens zijn wij gespecialiseerd in
het graveren van spiegels, glas enz.
Informeer gerust naar onze
mogelijkheden...
Dwarsstraat 9
5951 EG Belfeld
Tel. 077-475 36 59 / 06-25 06 05 23
info@rsapeeters.nl

In samenwerking met 't Raodhoès in Blerick serveert Neutjesrang in 2016 een variétédiner
(foto: Ruud Verberne)

In samenwerking met ’t Raodhoes in
Blerick serveert Neutjesrang in 2016
een variétédiner. Het trio dat al 30
jaar samen op de planken staat is zo
op elkaar ingespeeld dat zelfs tijdens
het interview de grappen en grollen
over en weer blijven vliegen. Dat
belooft nog wat voor het variétédiner!

haar vierde avondvullende theaterstuk
Quattro. En nu zijn de heren; Fred van
den Bogaard, Paul Nagelmaeker en René
Oostdam, toe aan een nieuw avondvullend theaterspektakel.

Tekst: Stephanie Kox

Voor de zomer van 2015 kwam het trio
samen met Hay Wilders van ’t Raodhoes
in Blerick. Zou het mogelijk zijn om
samen een show op te zetten? Samen
wilden ze iets unieks aan kunnen bieden,
iets wat in de omgeving van Venlo weinig
te vinden is. Typerend aan de eerste
bijeenkomsten volgens Hay Wilders van
’t Raodhoes: ,,De ideeën waren groots
en de eerste acts waren al bedacht, terwijl er op papier nog niet eens iets was
vastgelegd.” Voor beide partijen voelde
het vanaf het begin gewoon goed.
,,Er ontstond al vrij snel veel enthousiasme van beide kanten. Daardoor kon
er een co-productie ontstaan. Wij als
Neutjesrang waren aangenaam verrast

Neutjesrang uit Venlo trad jarenlang
op bij carnavalszittingen in Limburg,
Brabant en Gelderland. Het trio besloot de acts verder uit te bouwen tot
een theatervoorstelling. Het maken van
reclamespots, presenteren van evenementen, schrijven van liedjes, het spelen
in (volks)theater: dit alles komt samen in
de eigen theaterproducties. Acrobatiek
en goochelen van de onderste plank,
mime, cabaret, slapstick, afgewisseld
met gevoelige liedjes en sketches. Na
de succcesvolle programma’s Kapriole,
Tricolore en Okido stond Neutjesrang
in 2015 in Theater de Maaspoort met
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door de fijne klik die er direct was met
’t Raodhoes. En met het gevoel van
‘samen maken we er wat van’, staan we
aan de vooravond van de eerste shows,”
vertelt Paul Nagelmaeker.

Advies

Ook voor al uw:
- Reparaties van hang- en
sluitwerk aan ramen en
deuren
- Reparaties van rolluiken
- Verkoop aan huis van hangen sluitwerk en onderdelen
van rolluiken

Magazine Alles Palletie

Een variétédiner all-in staat garant voor
een culinaire avond met ‘buikspieroefeningen’. Tussen de gangen door
‘serveert’ Neutjesrang hun ‘act’, met muzikale garnering van Werner van Gool,
Charles Coppens en Herman Hermsen.
Voor de producties in het theater werd
er ook altijd samengewerkt met deze ras

Beproefde gerechten met een
ander sausje

VOOR HIGH DEFINITION ZICHT!

Oogmode:
Modebrillen
Voorstelling 'Tricolore' in 2003-2004
(foto: Richard Fieten)

muzikanten en ook nu weer horen zij
erbij. ,,Met een live band optreden is zoveel leuker, zoveel interactiever, je kunt
dan veel beter inspelen op de situaties
die zich dan voordoen. In het begin was
dat voor de band wel lastig, maar nu zijn
we goed op elkaar ingespeeld en zijn ze
meer en meer bij de acts betrokken. In
het begin was het meer van ‘doen jullie maar leuk, wij maken de muziek wel’,
legt Paul Nagelmaeker uit.
Veel acts zijn non-verbaal. ,,Wist je dat
we zelfs in braille kunnen zingen”, roept
een van de heren gekscherend. Bezoekers
van de producties van Neutjesrang
weten het al, zij hebben nooit standaard
acts, waardoor geen een show hetzelfde
is. Als er wat mis gaat, denken mensen vaak dat het erbij hoort. Zo sneed

Kinderbrillen
Zonnebrillen
Oogzorg:
Oogmeting
Contactlenzen
Optometrie
Eyescan

(foto’s: Stufkens Optiek)

Specialist in:
Multifocale kijkoplossing
Nachtlenzen
Computer/officebrillen
Prismabrillen

Parade 16
5911 CC Venlo
Tel. 077-351 20 15
info@stufkens-venlo.nl
Voorstelling 'Quattro!' in 2015
(foto: Peter de Ronde)

WWW.STUFKENSOPTIEK.NL
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Scooters | Brommers | Quads
Officieel dealer van:
Peugeot, Yamaha, Kymco, CFmoto,
Sym, Tomos, BTC, Derbi, Aprilla,
Vespa & Piaggio
Altijd minimaal 200 scooters op
voorraad van alle grote merken
Tevens beschikken wij over een
ruim assortiment aan:
Helmen, Kleding, Handschoenen
& Accessoires
Ook voor:
Schadetaxaties,Reparaties
Onderhoud & Quad op
Nederlands kenteken zetten

Onderhoudsbeurt
vanaf € 75,00

Neutjesrang tijdens 'Blauwe Zaoterdaag' in 2012
(foto: Theo Greijn)

René zich eens in de hand en bloedde
dat flink, mensen lachten alleen maar
harder, dachten dat het een grapje was.
,,Of toen hij bijna stikte in een appel en
ik hem moest redden, hadden mensen
helemaal niks in de gaten.”
Voor grote èn kleine gezelschappen
De avond is niet alleen geschikt voor
twee personen, maar zeer zeker ook als
uitstapje voor bedrijven, of (grotere)
gezelschappen, zoals kookclubs. Het is
een uitgelezen gelegenheid om avondvullend vermaak te reserveren.

Er wordt gestart met twee voorstellingen die inmiddels al bijna uitverkocht
zijn, het is daarom niet ondenkbaar dat
er meerdere voorstellingen aankomen.
De prijs is inclusief een welkomstdrankje, amuse, een uitstekend 4 gangen-diner
en drank tijdens de show. Voor een
kaartje betaalt u € 62,50. De eerste voorstellingen staan gepland op vrijdag 6 en
zaterdag 7 mei 2016. Voor elke avond
kunnen tussen de 140 en 160 kaarten
verkocht worden.
Kaarten zijn te bestellen via de mail
info@raodhoesblierick.nl

Roermondseweg 14
5931 EE Tegelen

Antoniusplein 2
5921 GV Blerick

Tel. 077-374 06 39
info@kensmotoren.nl

Tel.: 077- 382 10 04
info@raodhoesblerick.nl

WWW.KENSMOTOREN.NL

WWW.RAODHOESBLERICK.NL
(foto: Ruud Verberne)

