CABARET
MAANDAG 8 OKTOBER 2018
NIEUWE NOBELAER
Zaal open: 13.00 uur

Aanvang : 13.30 uur
Afsluiting: Uiterlijk 16.30 uur

Christel de Laat
Christel de Laat is er klaar voor.
Misschien kent u haar van De Jopie Parlevlietshow waarin ze schitterde
als Mini, de assistent van Jopie. Of uit Toren C, waarin ze al jaren een
vaste gastrol heeft. Ook is ze ieder jaar vier dagen live te volgen via
Omroep Brabant in Het Fijnfisjeniecafé en presenteert ze de zoektocht
naar het lekkerste Brabantse worstenbroodje.
Christel de Laat hoorde bij die kinderen die niet konden aangeven wat
ze later wilden worden. Niet omdat ze het niet wist, maar omdat ze
alles wel wilde doen; alles vond ze leuk.
Materiaal voor haar show, vijftig jaar lief en leed, heeft ze voldoende.
Ze benoemt ongemakken en zet haar leven op komische wijze in de
etalage. Is de bitterheid van het leven immers vaak niet de basis voor
de lach?
Het leven deelde wel eens rake klappen aan haar uit, maar Christel
sloeg terug! Op haar vijftigste besluit deze Brabantse comédienne
zichzelf een theatertour cadeau te doen. Niet alleen in Brabant, waar
ze een bekend gezicht is, maar ook ver daarbuiten.
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Het is verbazingwekkend hoe ze de interactie met de zaal zoekt en met één blik de hele zaal verovert.
In deze show laat Christel zien hoe ze er tóch in geslaagd is zich in te passen. Niet gangbaar, niet logisch, soms
ongehoord, maar wel verschrikkelijk gezellig en grappig.

=========================================================
Vóór de voorstelling van Christel de Laat geeft een medewerker van de Rabobank informatie over ‘Samen
veilig bankieren d.m.v. hulpmiddelen die de Rabobank biedt.

=========================================================
Voor hen die niet op eigen gelegenheid naar de Nieuwe Nobelaer kunnen komen, stelt Avoord vervoer
beschikbaar. Men wordt dan opgehaald en na afloop weer thuis gebracht voor het symbolische bedrag
van € 1,-- p.p. Contant te betalen aan de chauffeur.
Telefonisch of per e-mail opgeven. Men hoort dan of krijgt een bericht terug vanaf welke tijd men klaar moet
staan.

Dus: Vervoer vóór 1 oktober opgeven bij Monique Broeren 06 2390 9839 of m.broeren@avoord.nl
=========================================================

