Nacht van de Lach
vrijdag 1 februari 2019

Deze 13e editie wordt
mogelijk gemaakt door

13 jaar Nacht van de Lach
Voor de dertiende maal staat de eerste vrijdag van februari
garant voor een avondje heerlijk lachen. Fantastisch dat u hierbij
aanwezig bent. De sponsoren heten u van harte welkom
op deze dertiende editie van de vrolijkste nacht van het jaar!
Dit fantastische business-to-business evenement staat bol
van de humor en heeft reeds vele gasten een onvergetelijke
avond bezorgd. Ook voor deze dertiende editie hebben we weer
een divers programma voor u samengesteld met droge humor,
scherpe grappen en comedians die hun hand niet omdraaien
voor de leukste publieksinteracties.
Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid om gezellig te
netwerken terwijl u voorzien wordt van een drankje en lekkere
hapjes. Wij wensen u een geweldige avond toe waar u nog lang
met een glimlach aan terug zult denken.
Tot ziens op vrijdag 1 februari!
U bent aanwezig op uitnodiging van een van onze sponsoren.
Zij rekenen op uw komst!

Feestelijk.

Programma Nacht van de Lach 2019

Ontvangst

19.30 - 20.30 uur 	Persoonlijke ontvangst door uw
gastheer/vrouw met een hapje
en drankje
20.30 - 21.00 uur
Opening dertiende editie Nacht van de Lach
21.15 - 23.30 uur
Stand-up comedy verdeeld over twee zalen
23.30 - 1.00 uur
Feestelijk samenzijn

Tussen 19.30 - 20.30 uur heet uw gastheer u graag PERSOONLIJK

Al voor het dertiende jaar staat de eerste vrijdag van februari
garant voor een avondje heerlijk lachen. Twee zalen met
verdeeld over de avond diverse optredens stand-up comedy.

Restaurant

Ontvangst - vergeet uw e-ticket niet!

De Nacht van de Lach wordt exclusief georganiseerd voor
relaties van onze sponsoren. U bent deze avond te gast van een
van deze sponsoren. Vergeet uw persoonlijke e-ticket niet mee
te nemen! U heeft dit e-ticket nodig om toegang te krijgen tot
dit evenement.

van harte welkom onder het genot van een hapje en een drankje.
Hieronder treft u een overzicht aan waar de sponsoren zich
tijdens de ontvangst bevinden. In zowel het restaurant als in
de bovenzaal kunt u genieten van een buffet met diverse kleine
gerechten.

Amadore Hotels & Restaurants
Stoffels Bleijenberg
Sligro
Force3 Offshore
Haans Advocaten
SAMAN Groep
Heineken
Pabst & Pabst

Bovenzaal
Mieke Petiet
Van de Velde
Peet ICT

Huisregels

Enkele huisregels voor een goed verloop van de optredens
en de avond:

• 	De

optredens worden 10 minuten voor aanvang aangekondigd. U kunt dan plaatsnemen in de zaal van uw keuze.
• 	De deuren proberen we tijdens de optredens gesloten te
houden. Het is dus NIET de bedoeling dat u tijdens een
optreden in of uit de zaal loopt.
Wilt u tijdens de optredens liever gezellig praten, dan
• 	
verzoeken wij u in het restaurant te blijven.
• 	Roken is alleen toegestaan in de aangegeven rookruimte aan
de achterzijde van het hotel.

Foto’s

Tijdens de avond worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s
zijn enkele dagen na de Nacht van de Lach te bekijken op
www.denachtvandelach.nl

Programma
13e editie
Nacht van de Lach

Bovenzaal

Reinier Meijer

21.15 - 21.45
22.10 - 22.40
23.00 - 23.30

Tom Sligting
Bas Birker
Roel C. Verburg

Benedenzaal

Jan Linssen

21.15 - 21.45
22.10 - 22.40
23.00 - 23.30

Ruud Smulders
Riza
Chris van der Ende

Uitgang

Lift

Toiletten
Lift

Toiletten

Uitgang

Ingang
restaurant

Trap

Trap

Restaurant

Gaderobe
Bar

Bar
Receptie

Beneden
zaal

Bovenzaal

Ingang
restaurant

Ontvangst
Restaurant

Amadore Hotels & Restaurants
Stoffels Bleijenberg
Sligro
Force3 Offshore
Haans Advocaten
SAMAN Groep
Heineken
Pabst & Pabst

Ingang
draaideur

Bovenzaal

Mieke Petiet
Van de Velde
Peet ICT

Ruud Smulders

Benedenzaal

21.15 – 21.45

Ruud Smulders dat is toch? Ja, precies, dat is inderdaad die
ene. Die van... bekend van... Zoon van, minuut van Ruud,
zelfverklaard cynicus, eenhoornkat-met-regenbooghaar fan,
cabaretier, autodidact pessimis, columniks, ex-schoonzoon,
hopeloos romanticus, Rudi van Joop, baardgroeiloos,
Comedyhuisbewoner, Debjetter, Blonde Jongen en Alpaca.
Ruud Smulders is subtiel, vindingrijk en creatief. Hij zoekt ook
heel graag dat randje op. Als je die mooie vondsten met dat
rauwe randje ook kan waarderen, ga je sowieso heel hard lachen
om Ruud. De man die mimiek tot kunst verheven heeft gaat niets
uit de weg en maakt alles graag bespreekbaar.
Je zou Ruud kunnen kennen van Alpaca’s, het improvisatieprogramma van BNN en in 2018 was hij ook hufter in die
hufterproeven van BNN’s Hufterproef.

Riza

Benedenzaal
22.10 – 22.40

Riza is the one-liner koning van
Nederland. Dat werd wekelijks
aangetond in het programma
Padoem Patsss van BNN, maar
Riza is meer dan die man die in
twee zinnen tot een grap komt.
Riza is scherp, origineel, confronterend, maar bovenal super grappig!

Chris
van der Ende

Benedenzaal
23.00 – 23.30

Op veler verzoek is Chris van der
Ende terug! “Die ene donkere
comedian, kan die weer eens
komen,” was een regelmatig terugkerende vraag. De agenda’s
matchen weer. Dus is de headliner
klaar om de tent weer af te breken!
Verwacht een hoge lachdichtheid,
een tikkeltje rauw, plat, op het randje
en soms erover. Zeg niet dat we je
niet gewaarschuwd hebben!

Bas Birker
Bovenzaal

Tom Sligting
22.10 – 22.40

Bij één van de eerste edities is Bas Birker al aanwezig. In de
afgelopen 10 jaar speelt hij meer dan 1500 shows in Nederland
en België.
Op de Vlaamse tv-zender Canvas is hij te zien geweest met zijn
avondvullende show en ook in het bekende Comedy Casino
komt hij voorbij met zijn stand up comedy optreden.
De sympathieke ‘Brabo Belg’ heeft de lach aan zijn kont hangen.
Zelfs harde grappen komen zacht aan met zijn G. Bas ademt
sarcasme en cynisme en doet ook nog even graag gezellig met
het publiek improviseren. Gewoon omdat het kan. Dat wordt 20
minuten lachen. Sowieso. Gaat dat zien!

Bovenzaal

21.15 – 21.45

Zijn Comedy-CV is lang, heel lang: te
zien geweest bij Comedy Factory, Zo:
Raymann, Raymann is Laat en Night
of Comedy. Diverse tv-reclames, grote
festivals, voorprogramma Paul Anka in
Heineken Music Hall en elk bedrijfsfeestje
is door hem zo’n beetje opgeleukt.
In 2015 speelt Tom ook al twee memorabele sets. Dus nu de
agenda’s het weer toelaten staat deze nestor van de Nederlandse
stand-up comedy scene er natuurlijk weer twee keer!

Roel C.
Verburg

Bovenzaal

Kenmerkend voor Roel is zijn droge,
scherpe, melige en heerlijk puberale
humor. Veel ruimte laat hij ook over
voor interactie. Vooral bij zijn populaire
meezingers (waarbij enkele 100.000+
views halen) weet hij het publiek altijd
mee te krijgen. Roel was al te zien bij
Padoem Patsss van BNN, Tatatataal,
Kopspijkers en Javier Guzman presenteert Comedy Explosion. Bij elke
radiozender heeft Roel zijn opwachting
inmiddels wel gemaakt. Gelukkig stond
er op 1 februari nog een spaarzaam leeg
plekje in zijn agenda. Tijd voor Vlissingen dus!

23.00 – 23.30

Mc Reinier
Meijer

Bovenzaal

Reiner Meijer is het adoptiekind van de Nacht van de Lach.
In 2016 viert hij nog samen met de Nacht van de Lach zijn eigen
jubileum. Waar de Nacht 10 jaar bestaat, staat hij op dat moment
voor het vijfde achtereenvolgende jaar op het podium bij Nacht van
de Lach. In 2017 streept hij nummer zes af. Moeten we deze droge
Amsterdammer nog introduceren? We doen het gewoon niet.
Kom maar gewoon weer kijken hoe hij met zijn kwajongenshoofd
de boel op geniale wijze aan elkaar praat.

Mc Jan
Linssen

Benedenzaal

Jan Linssen is de enige Vlaming van de avond. Hij deelde al
het podium met Vlaamse grootheden als Philippe Geubels, Wim
Helsen, en Bart Cannaerts. Jan stond in de finale van de Culture
Comedy Award in 2012 en in die van de Lunatic Comedy Award
in 2013.

www.denachtvandelach.nl
Nacht van de Lach
Postbus 462
4330 AL Middelburg

