
Sinterklaas Voorprogramma Kindershow

Clown SNØRRE & de verdwenen Pepernoten!? 
Sinterklaas en hoofdpiet hebben gevraagd aan SNØRRE een 
grote zak met strooigoed mee te nemen en deze vast uit te 
delen. Maar de zak is al bijna leeg en de kinderen hebben nog 
niets gekregen? Heeft hij ze nou allemaal zelf opgegeten? 
Hoe weet SNØRRE zich hier uit te redden? 

Clown SNØRRE helpt u iedereen vast in de stemming te 
brengen en zorgt ervoor dat zowel kinderen als ouders vol 
enthousiasme klaar staan om al zingend Sinterklaas en zijn 
Pieten binnen te halen. 

De tijd vliegt voorbij met dit lekker, leuk & gek muzikaal 
kinderprogramma. Zowel jong als oud kunnen zich uitleven, uit 
volle borst meezingen met de div. sinterklaasliedjes, meedoen 
met de verschillende acts en zich na afloop nog steeds afvragen 
waar die brandende pepernoten nou ineens vandaan kwamen?

SNØRRE’s Sinterklaasshow is een fantastische voorstelling 
gericht op kinderen in de basisschool leeftijd, leuk voor de hele 
familie en iedereen met een jonge geest. Tijdens de show 
worden er liedjes gezongen, wordt er gegoocheld, vol 
enthousiasme live muziek gemaakt en is er veel interactie. 

SNØRRE stemt zijn voorstellingen af op het niveau en de 
belevingswereld van de aanwezige kinderen. Zodat zowel 
kinderen van de onderbouw als de bovenbouw uitgedaagd 
worden.

Tijdsduur:  50 minuten per voorstelling
Inclusief:  Geluidsinstallatie, decor en kleurplaten

Voor verdere info, recensies, foto’s en filmpjes zie de site 
www.clownsnorre.nl

Clown SNØRRE

       Wim Hoekstra

“Wat was het weer een fantastisch optreden bij Sinterklaas. 
En geweldig die pepernoten toveren. Mijn kinderen praten er nog steeds over hoe dat 

nou toch kan en ook die tekening van Spionpiet die ging leven! Blijf maar lekker de 
meest serieuze clown van Nederland (ha,ha,ha) en je cd draaien we nu al het hele 

weekend. Lekker lekker Brullen.    Karin – SHELL”

 “Eigenlijk heb ik een aversie tegen clowns, maar wat was dit ontzettend leuk!”

“De eerste clown die ik echt heel erg leuk vind sinds Pipo uit mijn kinderjaren!“

Zeer interactief programma 
afgestemd op het aanwezig niveau 

Samen liedjes zingen, goochelen, 
spannende acts & live gitaar

· Uit volle borst Sinterklaas liedjes 
meezingen
· Waar is Spionpiet?
· Grote Flapschoen schoencadeaus
· Sinterklaas liedjes raden
· Vurig strooigoed toveren 
· En tot slot het spannende SNØRRE 
Sinterklaas Alarm!

Ruim 10 jr. ervaring. Gespecialiseerd 
in optredens voor grote groepen 

Positief, enthousiast stijlvol vermaak.
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