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Pieter treedt op in de hoedanigheid van een deskundige op een
bepaald vakgebied. Een voorbeeld daarvan is Dr. Ir. Peter
Reichsmann. Hij wordt als serieuze spreker aangekondigd. Zijn
speech start in het Duits maar na enkele minuten wordt hij
onderbroken met de vraag of hij in het Nederlands verder wil gaan.
Tijdens zijn conference wordt duidelijk dat het om een cabaretier
gaat.
Met zijn achtergrond als cabaretier brengt spreker/filosoof/trainer
Paul Smit zijn workshops en optredens op een interactieve en
humoristische wijze. Paul studeerde af op de ‘evolutie van het
menselijk bewustzijn’ en won in 2005 de cabaretaward “Grootst
aanstormend talent”. Paul Smit is multi-inzetbaar en werkt ook
regelmatig als facilitator van The World Café.
Reinder is de ongekroonde koning van de lachstuip, de masseur van
de lachspier. Reinder is een multitalent - jong en oud bezorgd hij een
avond topamusement met zijn muzikale acts, typetjes en imitaties.
Reinder van der Naalt veroorzaakt slapstickachtige toestanden op
het toneel, in zijn eentje als rots in de branding terwijl de gulle lach
door de zaal davert.
Ruud Spruit spreekt met grote regelmaat voor kleine maar ook grote
gezelschappen. Zijn grote ervaring en generalistische kennis maakt
het mogelijk om over menig onderwerp een boeiende speech te
houden. Zo weet Ruud Spruit het nodige van de financiële wereld,
paarden, medische wetenschap, allochtonen, klantgerichtheid,
educatie, kunst, maar ook geloof, Azië, de VOC enzovoort.
GILI trad op bij tal van corporate events: van salesmeetings tot
product-launches, van incentives tot customer-relation events. In zijn
shows etaleert Gili een reeks verbazingwekkende, maar bovenal
hilarische absurditeiten en visuele comedy. Gili, gewoon grappig,
maar bovenal gedurfd én geweldig gezond! Een absolute aanrader!
Monique presenteert de Cabarestafette in de grote theaters; tevens
is zij regelmatig dagvoorzitter tijdens congressen en presentator van
publieksevenementen. Ze heeft een geheel eigen stijl van
presenteren. Met haar innemende persoonlijkheid weet zij humor en
informatie op professionele wijze uitstekend met elkaar te
verbinden. Ze zorgt ervoor dat het publiek een enerverende
bijeenkomst heeft.
Jan heeft een passie voor theater. Hij is bekend als tekst- en
puntdichter en schreef een groot aantal boeken met deze
puntdichten. Als vaste presentator van Cabarestafette, een steeds
wisselende cabaretvoorstelling van jong talent, is hij geen onbekende
bij een groot publiek. Ter opluistering van zijn presentaties leest hij
korte gedichten voor met een humoristische pointe. Verder is hij
actief als columnist en presentator van diverse evenementen als
Cultuur met Mes & Vork.
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