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Rob Kamphues en Tom Coronel racen samen
door Nederland
Na het succes van de eerste theatervoorstelling over formule 1 komt er nu een

vervolg: Het Grote Grand-Prix-Circus 2! Een wervelende voorstelling met Rob

Kamphues als spreekstalmeester. Samen met Tom Coronel verzorgt hij de ultieme

theaterervaring voor autosportliefhebbers. Verwacht een heerlijke avond vol

anekdotes over legendes in de autosport, over – hoe kan het ook anders - Max

Verstappen, maar bovenal veel verhalen over eigen ervaringen in een raceauto.

Anderhalf uur lang vermaken de mannen de echte Formule 1-fan met verhalen en

anekdotes tot de avond uit de bocht vliegt. Het Grote Grand-Prix-Circus 2 is

tijdens de pauze van de Formule 1 te zien in theaters door heel Nederland.

Kamphues, presentator van alle tv-uitzendingen rondom de formule 1, maar ook verteller,

cabaretier en parttime autocoureur neemt het publiek mee in gloednieuwe verhalen achter de

schermen van de autosport. Ook Tom Coronel geeft acte de préséance, jonglerend op een

circusbal. Hij vertelt waarom hij zelf de Formule 1 nét niet haalde en neemt per videochat ook

een paar van zijn internationale racevrienden mee, zoals Formule-1-coureurs Rubens Barichello

en Pedro de la Rosa.  

“Ik heb er enorm veel zin in om samen met mijn goede vriend en racementor
Tom de grote namen uit de autosport aan de tand te voelen. Samen met het
publiek gaan we nagenieten van dit legendarisch Formule-1 seizoen, blikken
we vooruit op het komende Formule 1 seizoen, delen we onze liefde voor de
autosport en vertellen we waarom racen zo ongelofelijk belangrijk voor ons is.”
— Rob Kamphues
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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!

Verwacht een avond vol vuurwerk met vaste onderdelen zoals een quiz met de zaal, het spelen

op een professionele race-simulator -  iemand uit de zaal mag het opnemen tegen de Masked

Simmer, de geheimzinnige coureur die nog nooit is verslagen en met wie een live-verbinding

wordt gelegd vanuit een geheime locatie. En natuurlijk gaat het ook weer over Max. Waarom is

Max zo goed, is Max de beste van allemaal en is hij als coureur beter dan pakweg Kamphues en

Coronel samen?

Het Grote Grand-Prix-Circus 2 is een productie van Senf Theaterpartners en The Fame Game

Initiatives.

Voor tickets en speeldata: www.ntk.nl.

Neem voor meer informatie en interviewaanvragen contact op met:

Jolanda Sukel
jolanda.sukel@senf.nl
0610736316
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