
 

De show 
 

In een flitsende, vrolijke show 
veroveren Clown Jopie & Tante 
Angelique razendsnel alle 
kinderharten. 
 
Clown Jopie wil feesten en 
beesten. 
 
Tante Angelique probeert de 
ondernemende kiwi in goede 
banen te leiden. De hilarische 
versprekingen van onze kiwi 
dwingen Angelique voortdurend 
tot corrigeren.  
De kinderen genieten met volle 
teugen 
van de doldwaze situaties. De 
komische scènes gaan 
spontaan over in vrolijke, 
carnavaleske liedjes. 

 

Dol enthousiast klapt, stampt en zingt men mee met de aanstekelijke hits.  
Het publiek verandert in één groot pret-lach-bad.  
Iedereen geniet van een ontspannen pretbad, waardoor men hét lachdag-gevoel beleeft. 
Ook Piet, de eigenwijze kanariepiet komt langs en twiet het hoogste lied. 
 

YouTube & Televisie 
De clips van de fruitigste kindervrienden van Nederland zijn dagelijks op TV Oranje, TV 
Hoeksche Waard, VTV1 en vele regionale zenders te zien. Daarnaast hebben ze een 
populair YouTube kanaal sinds 2019 afleveringen te zien zijn van Fan TV. 

 

   
 

 

 



 

Waar ken je Clown Jopie & 
Tante Angelique misschien 
van? 

 
• Optredens op KinderNet rondom 

Kidsworld 
• TV Rijnmond 
• Mega Sint Spektakelshow voor 

Endemol 
• Een eigen radioshow op Radio 

Hoeksche Waard 
• Nationale Straatspeeldag in Oud-

Beijerland 
• De clips op TV Oranje en vele 

regionale zenders 
• Wekelijks kinderprogramma op 

VTV1  
• Spetterend Speel Spektakel voor 

Jumbo  
• Supermarkten in Tilburg. 
• Jaarlijkse Fanclubdag trekt ruim 

2.000 bezoekers. 
• Het “Tower-Snörr’n Sinterklaasfeest 

voor ruim 10.000 verstandelijke 
gehandicapte mensen. 

• Het Witte Bedjes Feest, het 
Sinterklaasfeest in de Randstad voor 
mensen met een verstandelijke 
handicap.  

• Het televisieprogramma “De Nieuwe 
Bassie” op NOX van de zender Tien. 

• Mega Buitenpodium tijdens de 
Woerdense vakantieweek 

• Dagelijks kinderprogramma op TV 
Hoekschewaard 

• Hun populaire Facebook en 
Instagram accounts 

• Fan TV op hun populaire YouTube 
kanaal 

• Vele carnavalsverenigingen, 
kindervakantieweken, braderieën 
etc. door heel Nederland waar het 
duo op heeft mogen treden. 

 

 



De show is inclusief: 
• Clown Jopie 

Tante Angelique 
• Piet de kanariepiet 
• Show attributen 
• Groot showdecor 
• Geluidsinstallatie 

Standaard A-set (tot 500 pers.) 
Optie: B-set (tot 800 pers.) 
Optie: C-set (tot 1.200 pers.) 

• 2 x 2.000 watt Lichtsysteem 
• Geluidstechnicus 
• Prijzenpakket 

 

Locatie draagt zorg voor: 
• Podium van minimaal 6 bij 4 meter 
• Stroom: 2 x 16 Amp. 220 Volt 
• Afsluitbare kleedruimte 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 


