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Lach Je Fit, met o.a. Howard Komproe en Najib
Amhali
Op 12 juli wordt het startschot gegeven van een nieuw comedysport-concept ‘Lach

je Fit ‘. Een unieke combinatie van bewegen door comedy en sport met elkaar te

verbinden. De sportlessen worden onder leiding van bekende cabaretiers en

sportinstructeurs gegeven op het strand. Onder meer Howard Komproe, Najib

Amhali, Sanne Wallis de Vries, Fuad Hassen, Errol Esajas en Hayrich Juliana

stellen zich kwetsbaar op en pakken de leiding van de workouts. Ieder vanuit de

eigen sportdiscipline. Uiteraard worden je lachspieren ook getraind.

Voor cabaretiers is het belangrijk om super-fit te zijn: avond aan avond optreden, elke

voorstelling het energieniveau op 10, intensief toeren door Nederland. Altijd laat thuis en de

volgende dag weer vroeg op. Om hun conditie op peil te houden, hebben veel cabaretiers hun

uitlaatklep in een eigen sportdiscipline. Maar zijn ze ook echt fit? Of is al dat gezweet en

geploeter op social media alleen maar schijn...  

⏲

https://senf.pr.co/


Shows

De workouts vinden plaats in The Hague Beach Stadium op 12, 19, 27 juli en 2

augustus. De sportdisciplines zijn coördinatie en conditie, boksen voor beginners, beastmode

en yoga. De shows zijn om 13.00 en 14.30 uur. ‘Lach je fit’ is een zomerse, sportieve

samenwerking tussen The Hague Beach Stadium, Diligentia en Senf Theaterpartners. De

kaarten gaan zaterdagochtend om 09.00 uur in verkoop. Voor meer informatie en tickets:

www.beachstadium.com.

Noot voor de redactie:

Veilig Sporten

The Hague Beach Stadium voldoet aan de richtlijnen van het RIVM en sport specifiek van het

NOC/NSF. Zo is er in en rondom het stadion een afgekaderd sportterrein gerealiseerd. Binnen

dit terrein kan er gereguleerd en veilig buitensport beoefend worden. Er zal gewerkt worden

met een blokkenschema om te voorkomen dat er te veel sporters tegelijk op het terrein zijn.

Iedere deelnemer aan de special work-outs, heeft binnen dit terrein zijn eigen sportvak om

zowel ruim in te bewegen als op veilige 1,5 meter afstand van deelnemers te blijven. Ook zijn er

speciale in en uitloop routes aangebracht, zo maakt The Hague Beach Stadium samen sporten

veilig.

http://www.beachstadium.com/


Voor meer informatie, beeldmateriaal en/of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met:

Luca Ronner
luca@senf.nl  
010 5937 478  
06 319 17 606
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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!

Senf Theaterpartners
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