
 

De show 
 

Clown Jopie & Tante Angelique, 
de vrolijke kindervrienden, 
bouwen een speciaal feest voor 
Sinterklaas.  
Zoals elk jaar blijft het spannend 
of het allemaal wel goed komt 
met het Sinterklaasfeest. Want 
natuurlijk gaat er van alles mis 
met Clown Jopie in de buurt. 
Maar gelukkig is Tante 
Angelique erbij om hem te 
helpen.  
 
In hun show zitten veel frisse, 
eigentijdse Sinterklaasliedjes 
van hun eigen Sinterklaas CD 
“Sinterklaas kom van dat dak 
af”. 
 
 

 

De Clown Jopie & Tante Angelique Sinterklaasshow –  
Hét Sinterklaasprogramma voor jouw Sinterklaasfeest. 
 
Samen met de kinderen maken ze er één groot feest van tot de Sint binnenkomt. 
Clown Jopie & Tante Angelique zingen hits van hun eigen Sinterklaas CD 
"Kom van dat dak af! " 
 
Hits van dit Sinterklaasalbum zijn onder andere 
 

 Sinterklaas, Kom van dat dak af! 

 Sinterklaasmedley 

 Sinterklaas Yoi, Yoi, Yo 

 Sia-Sa Sinterklaassie 

 De Zwarte Pieten Polka 

 Au, Au, Au 

 Amerigo 

 En vele andere 
 
 
 

 



 

 

Nog geen Sinterklaascadeau 
gekocht voor de kinderen?  
Misschien is de Sinterklaas CD 
van Clown Jopie & Tante 
Angelique een leuk cadeau 
idee? 
 
Neem contact met ons op voor 
de prijs van deze toffe 
Sinterklaas CD 

 
 
Standaard boek je dit programma exclusief een bezoek van Sinterklaas. Maar er is ook een 
versie van deze Sinterklaasshow, waarbij je de show boekt inclusief een bezoek van 
Sinterklaas en 2 Zwarte Pieten. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

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 
• Show attributen 
• Decor 
• Geluidsinstallatie 

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

• Geluidstechnicus 

 

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

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 


