
 19 april 2019, 11:57 (CEST)

Nieuw seizoen Klikbeet, met Eva Crutzen, op
televisie
Het derde seizoen van het satirische sketchprogramma Klikbeet
over het nieuws en de waan van de dag, waar Eva Crutzen een
grote bijdrage aanlevert, start vanaf aanstaande zondag 21 april
met nieuwe afleveringen op NPO3.

Hilarische sketches die jou als kijker doen realiseren dat de werkelijkheid niet veel gekker is dan

het klikbeet universum. Het nieuws, de sociale media en actualiteit wordt op de hak genomen.

Crutzen is samen te zien met Stefan Pop, Alex Ploeg, Tex de Wit en Kees van Amstel,

ondersteund door collega-comedians.

In de eerste aflevering gaat de serie alle kanten op. Wie valt er deze week af in het

hitprogramma “Heel Holland Frituurt”?, brengen ze een sarcastische Merci chocolade op de

markt en spelen ze in op actuele gebeurtenissen van de week.

Eva Crutzen:'Ik heb er ongelofelijk veel zin in. We zijn al in het najaar al begonnen met

brainstormen en schrijven. Afgelopen weken hebben we bijna non-stop gedraaid. Er komen

weer een paar klassiekers voorbij zoals de Stewardess en Clown Bongo maar daarnaast hebben

we ook nieuwe hilarische personages en rake persiflages op populaire programma’s. Het is te

gek om met collega cabaretiers zo’n actueel en satirisch televisieprogramma te mogen maken.''

Ook is Crutzen is met haar lovend ontvangen voorstelling Opslaan Als nog op tournee t/m eind

juni.

Opslaan als is een programma over herinneringen: waarom onthoud je de teksten van Ruth

Jacott, maar belangrijke zaken als de geur van iemand die er niet meer is niet. Haar

onderwerpen zijn even komisch als schrijnend. Met snelle sketches, verhalen, personages en

liedjes ondersteund met harde beats en videoprojectie.

 

Uitzending: vanaf zondag 21 april wekelijks om 22.50 uur op NPO 3
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http://senf.pr.co/


OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij verzorgen
niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld. Theaterproducties
moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor dat er ieder
seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij maken ons
hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf Theaterpartners
heeft hart voor theater!

Speellijst Opslaan Als: https://www.evacrutzen.nl/speellijst.html

Persmateriaal:

https://senf.pr.co/media_kits/218517

Voor meer informatie en persaanvragen neem contact op met:

Luca Ronner
luca@senf.nl
010 5937 478
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