
 

 

 

 

Voorstelling: De Showman Feest show! 
De Showman maakt elk kinderfeest onvergetelijk 
De Showman verzorgt een interactieve kindershow vol goochelen en circus. Op elke locatie maakt 
hij er een feest van! Showman Jori Veldhuizen is gespecialiseerd in het aanspreken van kinderen in 
hun eigen belevingswereld. Een afwisselende voorstelling vol humor, spanning en sensatie. Een 
ervaring die de kinderen niet snel zullen vergeten! 

Geschikt voor elk kinderfeest: thuis, op school of 
kinderevenement! 
 
De Showman Feest show wordt aangepast aan elke 
feest locatie. Deze show is hierdoor geschikt voor zowel 
een optreden bij een kinderfeestje thuis, een feest op 
een basisschool én zelfs als afwisselende kindershow 
voor elk groter kinderevenement. Als goochelaar 
vertoont de Showman verbluffende goocheltrucs, de 
circusartiest in hem laat iedereen versteld staan van zijn 
kunsten en als veelzijdig kinderartiest weet de Showman 
als geen ander de kinderen te boeien! 

http://www.showman.nl/feestshow


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Showgegevens  

Deze feestshow is zeer geschikt voor zowel kinderfeestjes,  
basisscholen als kinderevenementen. Er zijn verschillende  
mogelijkheden qua invulling van de show, geluid en/of decor. 

• Kinderfeestje thuis 
• Kinderfeest in zaaltje 
• Buiten evenementen 
• Basisscholen 
• Grote (binnen)evenementen 

Met zijn magische showcase kan de Showman een  
volledige show spelen vol met goochelen,  
jongleren, diabolo en nog veel meer!  
 
Op de volgende pagina vindt u alle informatie over 
de verschillende mogelijkheden. 
 
Heeft u een ander idee? Geef het gerust aan: de 
 Showman denkt graag met u mee! 

Bekijk foto’s en video’s op: www.showman.nl 

http://www.showman.nl/feestshow


 

1 Indien mogelijk op locatie 
2 Meer kinderen zijn mogelijk, geluidsinstallatie tot 250 kinderen inbegrepen 
3 Andere tijd bespreekbaar 
4 Gage exclusief reiskosten (0,35 ct/km) vanaf Zoetermeer en exclusief 9% BTW. Op Showman.nl 

staan de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Kinderfeestje 
thuis 

Kinderfeest 
zaaltje 

Buiten 
evenementen 

Basisscholen 
feest 

Mega feest 
show 

Interactieve 
show vol 
met: 

• Goochelen 
• Jongleren 
• Diabolo 

• Goochelen 
• Jongleren 
• Diabolo 

• Goochelen 
• Jongleren 
• Diabolo 
• Loopbal1 
• Eenwieler1 

• Goochelen 
• Jongleren 
• Diabolo 
• Loopbal1 
• Eenwieler1 

• Goochelen 
• Jongleren 
• Diabolo 
• Loopbal1 
• Eenwieler1 

 
Doelgroep: 

 
4-10 jaar  
 

 
4-10 jaar 

 
3-12 jaar 

 
3-12 jaar 

 
3-12 jaar 

 
Aantal: 

 
6 – 15  
kinderen 

 
max. 50 
kinderen 

 
max. 250 
kinderen2 

 
 max. 250 
kinderen2 

 
max. 250 
kinderen2 

 
Duur: 
 

 
45-60 minuten 

 
45-60 minuten 

 
45-60 minuten3 

 
45-60 minuten3 

 
45-60 minuten3 

 
Opbouw & 
afbouw: 

 
n.v.t. 

 
60 minuten 

 
90 minuten 

 
90 minuten 

 
120 minuten 
 

 
Inbegrepen: 

• Showcase  
• Klein geluid 

• Showcase 
• Middel geluid 
• Klein decor 

• Showcase 
• Groot geluid 
• Klein decor 

• Showcase 
• Groot geluid 
• Klein decor 

• Grote show 
• Groot geluid 
• Groot decor 
• Technicus 

 
Gage: 

 
v.a.  
150 euro4 

 
v.a. 
250 euro4 

 
v.a.  
500 euro4 

 
v.a.  
500 euro4 

 
v.a.  
795 euro4 
 



 

  
  

Achtergrondgegevens 
‘Zijn naam is Jovel, hij is een Showman’ – Heb jij zijn Showman-lied al gehoord? 

Showman Jovel wordt gespeeld door Jori Veldhuizen. Jori is een allround entertainer. Goochelen, 
jongleren, steltlopen, eenwielfietsen, ballopen, clownerie: hij kan het allemaal! Jori is op jonge 
leeftijd betoverd door de magie van het theater en circus. Door passie, talent en training is hij al 
lange tijd professioneel artiest en ondernemer. 

De acts worden erg gewaardeerd: hij is meervoudig prijswinnaar met zijn shows en acts. De 
Showman speelt interactieve kindershows vol verschillende circusdisciplines; elke show met een 
eigen verhaal en thema, bijpassend kostuum, unieke trucs en compleet decor. Naast het bestaande 
aanbod denkt Jori met veel enthousiasme en beleving met u mee om uw evenement onvergetelijk 
te maken!  

De Showman is te zien geweest bij bijvoorbeeld: 

• Rotterdam Ahoy – Jeugdvakantieland (79 shows) 
• Snowworld (meer dan 200 shows) 
• Duinrell Zomershow (126 shows, tijdens de show 

Cirque Lumière in het zomertheater) 
• Honderden basisscholen 
• Vele kinderevenementen 
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Wat anderen zeggen: 

Rotterdam AHOY – Jeugdvakantieland 

"Zijn naam is Jovel … Hij is een 
showman!! 

Showman Jori Veldhuizen (artiestennaam 
Jovel) is een entertainer pur sang met een 
tomeloze energie die voelbaar is in het 
hele theater. Door de variatie in zijn show 
genieten zowel de kinderen als de ouders 
met volle teugen van zijn kunsten. Wij 
kijken terug op een zeer prettige 
samenwerking met deze vakman. 
Jongleur, goochelaar, presentator … een 
top entertainer waar wij in de toekomst 
nog zeker een samenwerking mee willen 
aangaan." 

Basisschool / Kindcentrum De Entree 

"Creatief, professioneel en flexibel. In 
deze drie woorden zou ik onze 
samenwerking omschrijven. 

Jori heeft op geweldige wijze onze 
opening verzorgd. Van jong tot oud, 
iedereen heeft genoten. Bij ons 
eerstvolgende lustrum is hij zeker van de 
partij!" Directeur Kindcentrum De Entree  

Speelmeer vakantieactiviteiten 
 
Al jaren hebben wij een bijzondere band 
met Jori Veldhuizen. Van jongs af aan zijn 
de shows van de Showman een graag 
geziene theaterattractie bij Speelmeer. 
Hij weet de kinderen te verrassen, te 
boeien, te laten bewegen en natuurlijk 
aan het lachen te maken. De kinderen 
“beleven” de show. De voorstellingen 
zijn volwaardig entertainment, waar 
kinderen en ouders keer op keer plezier 
aan beleven. Wij hebben al vele malen 
genoten van de verschillende 
kindershows, waarbij we erop kunnen 
rekenen dat afspraken altijd worden 
nageleefd. Door zijn flexibele opstelling 
past hij zijn shows aan onze thema’s met 
gemak aan. Wij hopen in de toekomst 
nog vele malen met hem samen te 
werken! 

SnowWorld 

"De Showman is een graag geziene gast 
bij SnowWorld. De afgelopen jaren heeft 
hij vele honderden shows verzorgd bij 
SnowWorld Zoetermeer en SnowWorld 
Landgraaf. Zijn unieke Magische 
Wintershow is speciaal ontwikkeld voor 
SnowWorld. Bezoekers bellen regelmatig 
om te weten wanneer hij weer komt 
optreden. Gegarandeerd een volle zaal!" 

http://www.showman.nl

