COMEDY EVENTS MAAKT JOUW KERSTUITJE OF NIEUWJAARBORREL NOG
COMPLETER MET DE ALLERLEUKSTE COMEDIANS
VAN FYSIEK EVENT TOT AAN ONLINE EN HYBRIDE
Het is weer tijd om te bedenken hoe je dit jaar de jaarlijkse events gaat invullen samen met jouw collega’s, je
werkgever en je zakelijke relaties. Hoe leuk is het om je Kerst en/of Oud & Nieuw event nog completer te
maken met humor? Graag nodigen wij jou uit om een kijkje te nemen wat Comedy Events voor jou kan
betekenen.

WAAROM IS COMEDY EVENTS DE JUISTE PARTNER?

Comedy Events is de juiste partner op het gebied van comedy en cabaret. Wij verzorgen comedyshows in
iedere denkbare vorm. Van shows met beginnende en prijswinnende talenten tot aan professionals die bekend
zijn van onder meer De Lama’s, Raymann is Laat, The Comedy Factory, BNN/VARA, Comedy Central, Lowlands,
RTL en SBS.
Als enige onafhankelijke organisatie in Nederland hebben wij een oneindig bereik met betrekking tot het
aanbod van comedians en cabaretiers. Op deze manier kunnen wij alle wensen van de opdrachtgever
realistisch maken.
Wij hebben al veel organisaties enthousiast mogen maken met onze shows. Enkele voorbeelden van zeer
tevreden opdrachtgevers zijn UWV, Rijksoverheid, Consumentenbond, Lowlands en Johan Cruijff ArenA.

WAAROM HUMOR TIJDENS EEN EVENEMENT?

Met humor heb je een bijzonder mooi middel in huis om mensen nog sneller te bereiken. Er ontstaat een
ontlading dat een magisch gevoel geeft. Humor brengt mensen samen.
Samen genieten en vooral erg hard lachen om de allerbeste grappen en meest komische verhalen. Een
voordeel van onze shows is dat je het ook kan combineren met andere activiteiten. Hoe gaaf is dat?
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FYSIEKE COMEDYSHOWS. VAN FUN GEDEELTE TOT AAN ECHT MAATWERK

Bij ons is alles bespreekbaar. Van een fun gedeelte van 15 minuten tot aan echt maatwerk. Een fun gedeelte
kan erg veel waarde bieden na een informatief moment. Samen ontladen en vooral ook opladen. Of maak jouw
event nog persoonlijker met maatwerk. De comedian verzorgt een optreden dat speciaal voor jouw organisatie
geschreven is. Iedereen geniet van een echte authentieke show.
Samen met het publiek verzorgen de comedians een show met veel energie, verbondenheid en uiteraard met
erg veel humor.
Hoe leuk is het om samen met de comedians het glas te heffen en proosten op alle successen?

REVIEWS COMEDYSHOWS
ARIE KOOMEN: De Lama’s, BNNVARA, Lowlands
“Optreden via de organisatie van Comedy Events? Gewoon! … zoals het hoort!”
ROEL C VERBURG: Radio Veronica, BNNVARA, De Wereld Draait Door, Lowlands
“Altijd bijzonder prettig samenwerken met Comedy Events: kennis van zaken, goede shows, heldere communicatie en
geregeld tot in de puntjes dat alles aanwezig is.”
LOWLANDS: “Comedy Events heeft ons nog nooit teleurgesteld en hij komt zijn afspraken altijd na. Tijdens de door hem
georganiseerde comedyshows hangt er altijd een goede vibe.”
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COMEDY DINNERSHOWS

De dinnershows zijn erg populair. Tussen de gangen door verzorgt de comedian een optreden van formaat. Heb
je een 3 gangendiner? Dan ontvang je in feite een 6 gangendiner. Het is uiteraard ook mogelijk om een
dinnershow te verdelen in 2 delen. Eerst geniet iedereen van het culinaire gedeelte en afsluitend die heerlijke
ontlading van echte stand-up comedy.

BINNENPRET COMEDY: DE BESTE HUMOR DWARS DOOR JE BEELDSCHERM. EEN ONLINE EN/OF HYBRIDE SHOW

Binnenpret Comedy is de nr.1 streaming comedyshow van Nederland. De beste, grappigste en leukste stand-up
comedians brengen humor van de bovenste plank. We creëren een echte comedyclub zoals het bedoeld is. Alle
ingrediënten zullen aanwezig zijn. Topcomedians die bekend zijn van o.a. De Lama's, Raymann is Laat, The
Comedy Factory, BNN/VARA, Comedy Central, Radio Veronica, 3FM, RTL, SBS en Lowlands, de beste Master of
Ceremonies, een prachtig decor en natuurlijk u als publiek.
Binnenpret Comedy is te boeken vanaf 15 tot 60 minuten show. Heeft u andere wensen? Geen probleem. We
denken graag met u mee.
Binnenpret Comedy is inmiddels niet meer weg te denken als populaire online en hybride event. Wij hebben
veel organisaties en bedrijven enthousiast mogen maken met Binnenpret Comedy.
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REVIEWS BINNENPRET COMEDY

UWV: “Fijn contact vooraf, alles was prima geregeld. Echt een aanrader!”
RIJKSOVERHEID: “Complimenten! Het was erg goed geregeld en we hebben flink gelachen”
CONSUMENTENBOND: “Het was enorm leuk! Vooral die comedian uit onze eigen stad was het leukst. Erg tof!”
JÖRGEN RAYMANN: Raymann is Laat, Ranking the Stars, The Comedy Factory
“Het was top!”
JOHAN VAN GULIK: Raymann is Laat, Lowlands, The Comedy Factory
“Zijn shows zijn altijd picobello in orde! Er is goed nagedacht over variatie in professionals en nieuw talent.
Veelal door hem zelf vol overgave gepresenteerd.”

BINNENPRET COMEDY I.C.M. EEN QUIZ OF BINGO

Het is mogelijk om een comedyshow te combineren met een quiz of bingo. Hoe leuk is het om naast hard te
lachen ook die onderlinge competitie “strijd” aan te gaan met al je collega’s, zakelijke relaties en jouw
werkgever?
Een zeer energieke en sterk improviserende host neemt je mee in een wereld vol humor en spel.
REVIEWS BINNENPRET COMEDY I.C.M. EEN QUIZ OF BINGO
JOHAN CRUIJFF ARENA: “Wat was dit leuk! Tranen met tuiten gelachen en een erg leuke quiz”
MAINTENANCE HEROES: “We hebben erg genoten tijdens de Nieuwjaarsborrel. Veel goede grappen, fijne communicatie en
leuke prijzen”

TECHNISCHE MIDDELEN

Wij begrijpen goed dat niet iedere organisatie beschikt over alle technische middelen. Zoals versterkt geluid,
een goede microfoon, statief en die warme sferen m.b.t. licht. Geen paniek! Met professioneel apparatuur
zorgen wij ervoor dat iedere show succesvol wordt.

DE MEEST ENERGIEKE MASTER OF CEREMONIES VAN NEDERLAND

Al onze shows zijn onder leiding van een echte Master of Ceremonies. Ook wel een MC genoemd. De MC weet
ieder publiek binnen 1 minuut voor zich te winnen. De MC is zelf ook een professionele comedian en heeft een
enorm hoog grapdichtheid-gehalte, er is veel interactie en hij is improviserend erg sterk. Samen met het
publiek zorgen we ervoor dat er een bijzonder mooi moment ontstaat.
Voor shows die langer duren dan 30 minuten raden wij aan om een show te boeken inclusief Master of
Ceremonies.
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EEN COMEDYSHOW (OF I.C.M. EEN QUIZ OF BINGO) VERANDEREN
VAN FYSIEK NAAR ONLINE OF HYBRIDE EN ANDERSOM

Wij houden altijd rekening met het moment als de maatregelen scherper worden gemaakt. Het is bij ons altijd
bespreekbaar als jij jouw event wilt veranderen. Van fysiek naar online of hybride en andersom. Denken in
mogelijkheden is onze kracht.

EEN ENGELSTALIGE SHOW. KAN DAT OOK?

We kunnen veel voorbeelden noemen van organisaties en bedrijven die een Engelstalige show op hun
wenslijstje hadden staan. Uiteraard kunnen wij iedere nationaliteit laten lachen. Wij werken met veel
internationale comedians die eindeloos grappig zijn. Zijn er veel nationaliteiten werkzaam binnen jouw
organisatie of bedrijf? Dan is een Engelstalige show een echte aanrader.

WIL JE GRAAG MEER INFORMATIE M.B.T. EEN COMEDYSHOW (I.C.M. QUIZ OF BINGO)?

Je hebt inmiddels al veel informatie mogen lezen. Wij begrijpen goed dat je eerst wilt overleggen met andere
mensen binnen jouw organisatie of bedrijf. Daarom mag je deze link downloaden en/of uitprinten. Dan kan je
in alle rust alles nog eens nalezen. Comedy Events denkt graag met jou mee. Alle vragen staan open en wij
geven jou altijd een keurig antwoord. Via het contactformulier op de website mag je al jouw wensen aangeven.
Denk ook bijvoorbeeld aan het aantal mensen dat aanwezig is tijdens een show. Is er al een gewenste data
bekend en hoe laat mag de show plaatsvinden? Wil je maatwerk? Hoelang mag jouw event duren? Is er
techniek aanwezig? Op basis van jouw informatie weten wij sneller welke show het beste in jouw plaatje past.
Heb je een eigen locatie? Dat is helemaal perfect. De comedians komen graag naar jouw organisatie of bedrijf.
Mocht je op zoek zijn naar een locatie dat bijvoorbeeld centraal in het land ligt, aansluit bij jouw culinaire
wensen of welke andere reden dan ook. Wij helpen je graag met het vinden van de juiste locatie.
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COMEDY EVENTS MAAKT AL JOUW WENSEN REALISTISCH

Comedy Events maakt al jouw wensen bespreekbaar en realistisch. Van jouw gewenste comedian(s) tot aan de
tijdsduur van de show. Ontdek de magie van echte humor.
HUMOR BRENGT MENSEN SAMEN!

Wij kijken uit naar jouw enthousiasme.

Met vriendelijke groet,
De organisatie van Comedy Events
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