Vrolijk Nieuws
Voor een beetje magie in je leven!
Even
glimlachen

Sinterklaas komt! …

Ik houd van taalgrappen. Maar die
zijn ‘nooit grappig’:

De Kinderboekenweek is net achter de rug met 40
voorstellingen en we bereiden alweer Sinterklaas en
Kerst voor.

Geplet worden onder een
Weense wals is nooit grappig.
Een beul die op maandagmiddag roept dat de kop er af
is, is nooit grappig.
Een tussenpersoon die zich
laat sandwichen is nooit
grappig.

November 2022

Zo gaat de tijd toch snel als je druk bent. Dat is fijn om
te merken na 2 jaren waarin de tijd soms voorbij
kroop…

Ongeluk!
Om fit te blijven skeeler ik. Volledig beschermd, inclusief helm. Helaas ging ik
half juli onderuit en botste met het puntje van mijn schouder op straat. Oeps:
Sleutelbeen uit de kom. Niets aan te doen, dus wachten tot het over gaat… Het
was erg pijnlijk en ik moest helaas twee optredens afzeggen. De rest kon ik
gelukkig aan collega’s overdragen. Het is nog gevoelig, maar ik kan weer werken.
Poeh…gelukkig maar!

Ik val nog 1 keer… in je brievenbus met een kerstkaart!
Goochelaar Jan
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“Wie nu de kat uit de
boom kijkt, zit
straks met een
kater.”

Van HARTE Welkom (nieuwe) klanten
De afgelopen tijd mocht ik optreden voor onder andere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gereformeerde kerk Schoonoord
Facet Bibliotheken Emmen – Kinderboekenweek
Alle scholen gemeente Emmen – Kinderboekenweek
Vakantiebijbelweek Sliedrecht
Bibliotheken Eindhoven, Arnhem, Bemmel, Nijmegen, Almelo
Vakantiebijbelweek Swifterbant
Ouderraad Meester Aafjes, Meteren - Kinderboekenweek
Familie Zweers, Hardenberg
De Zonnebloem – Gezellige vakantiemiddag
CGK Zwolle – Startweekeinde
Schoolsport Amersfoort - Prijsuitreiking
Zorgboerderij de Kleine Vos, Kampen
Woongroep Horsterweg, Ermelo
Bonifatiusschool, Ter Apel – Feest!
PKN Surhuizum – Startzondag
En alle anderen die mij inhuurden

Hartelijk dank dat ik je mocht verbazen!
Goochelaar Jan
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Klant in de Spotlight:

Nieuwe voorstelling maken?
Elk jaar maak ik een nieuwe voorstelling bij het thema van de
Kinderboekenweek. Allereerst omdat ik dan opnieuw geboekt wordt
door vaste klanten . Maar ook omdat ik het een heel leuk onderdeel
van mijn vak vind.

Deze keer bedank ik Bibliotheek Facet
Emmen voor de samenwerking! Hierdoor
mocht ik op alle scholen in gemeente
Emmen de voorstelling voor de
Kinderboekenweek spelen. Super klus!
Meer weten? Kijk op
www.goochelaarjan.nl/geheim.groenland
Reacties
“Wat een leuke voorstelling! Een
goochelshow met een hele theatervoorstelling eromheen. Super mooi en
knap gedaan. Mooi dat je er zo'n
belangrijke boodschap in hebt verwerkt
en de kinderen er zo bij betrekt. Heel erg
bedankt!"
CBS de Kap, Klazienaveen
"De kinderen hebben genoten van een
erg leuke voorstelling waarbij
goocheltrucs erg leuk verweven zaten in
het thema. Goed dat er aandacht werd
geschonken aan het milieu.
Spelenderwijs hebben de kinderen ook
nog veel geleerd. Compliment!"
De Oliebron, Emmen
Het was een prachtige voorstelling. De
groep heeft ademloos geluisterd.
Kinderen geven je voorstelling een 10.
Mooie boodschap op kindniveau. Super
gedaan!"
Twiespan, Emmen
"Het was een ontzettend leuke
voorstelling waarbij de leerlingen actief
mee kunnen doen. Daarnaast is het ook
nog ontzettend leerzaam."
OBS de Meent, Emmen

In januari zoek ik op wat het thema van dat jaar is. Dat is voor mij een
rustige maand, dus heb ik tijd voor research en boeken lezen.
Vervolgens probeer ik het verhaal uit te schrijven met een plot, een
onderwerp, een held en misschien een vijand of probleem dat je moet
overwinnen.
Dat lijkt misschien vroeg, maar begin mei willen bibliotheken al de
promotiematerialen. Dus moet ik eind april een karakter en kostuum
hebben voor de foto’s. Deze laat ik elk jaar professioneel maken door
een fotograaf. Daar staan veel klanten niet bij stil, maar dit soort kosten
zitten ook in de prijs van een voorstelling verwerkt.
In totaal kost een nieuwe voorstelling zo’n € 3.000. Aan nieuwe trucs,
nieuw decor, kostuum en fotoshoot. Dan reken ik mijn uren niet. Vanaf
mei begin ik trucs te knutselen te testen tijdens gewone shows.
In augustus en september bouw ik de grotere trucs die ik niet ergens kan
kopen of vinden. In de tussentijd is het een kwestie van proberen,
proberen, proberen.
De eerste week van de Kinderboekenweek vind ik het spannendst. Je
doet je uiterste best om een kant-en-klare show neer te zetten, maar als
je de voorstelling helemaal speelt voel je direct aan of het klopt of niet.
Dus sneuvelen er acts: Ik maak altijd meer trucs dan er in de show
passen, zodat ik kan aanpassen aan onder- en bovenbouw leerlingen. En
ik kan de minst geslaagde acts vervangen.
Dat doet altijd een beetje pijn, ook dit jaar weer: Ik heb een act gebouwd
en geoefend met allemaal ringen. Investering € 500. Helaas paste dit op
het eind niet helemaal in het thema, dus… schrappen!
De laatste stap is het schrijven van een lesbrief: goochelaarjan.nl/phttpd/multimedia/Lesbrief_het_geheim_van_groenland.pdf
Voorstelling Klimaatverandering sponsoren?
Leg als school aan de ouders
voor dat deze voorstelling bestaat.
Misschien werken ze bij een
bedrijf dat dit wil sponsoren.
Voor een bedrijf is dit aftrekbaar voor de belasting, voor de
school wordt het gratis.
Mail voor meer informatie naar
info@goochelaarjan.nl of bel
06 - 50 593 805.
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***Winnaar***
Prijsvraag
Win een
Kiditec bouwset

Diploma
Tijdens mijn voorstellingen
bedank ik kinderen die helpen bij
een act met een diploma en button
(een “ster”).

Taalvoutje
Nog eventjes geduld…

Voor de nieuwe voorstelling heb
ik een nieuw diploma laten
maken. Ze zijn namelijk geen
goochel-assistent maar een
Kli-maatje:

IKC het Groene Hart was heel
snel met een antwoord insturen
en heeft de Kiditec bouwset
gewonnen.
Van harte gefeliciteerd!
Oplossing:
Wat is de uitdrukking?
aa o e oij ui e oe
Daar komt het konijn uit de hoed
Meer weten:
https://www.opkoopjes.nl/
kiditec-multicar-rood

Omdat alle kinderen op het eind
ervoor zorgen dat de wereld van
Code Rood teruggaat naar Code
Groen, verdienen ze allemaal een
diploma.
Daarom kun je die tegen
drukkosten mee bestellen bij de
voorstelling of zelf printen:
goochelaarjan.nl/p-httpd/
multimedia/gigagroen_diploma_
goochelaarjan_sept2022.pdf

Raadsel…
3 klimaatwetenschappers
beweren dat Koen hun broer is.
Maar Koen zegt dat hij geen
broertjes heeft.

Snap jij dit?
Ik wel, ik ben linkshandig...

€ 25 verdienen?
Geef mijn naam door!
Meer dan 50% van mijn optredens
komt uit mond-tot-mond reclame.
Dat wil ik graag zo houden 
Door 100% tevreden klanten én
door jou te bedanken als je mijn
naam doorgeeft:

Wie liegt hier nu?

Volwassenen
Entertainment
Zoek je een optreden voor
volwassenen? Kijk dan op:

Huurt iemand mij in dankzij jou
referentie, dan geef ik je € 25.
Dat geldt voor elke nieuwe klant die
via jou mij inhuurt! Laat die persoon
wel even je naam noemen, dan
neem ik contact met je op.
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Op het randje of Ontzettend belangrijk?
Ik probeer in mijn voorstellingen meerdere lagen aan te brengen, omdat
ik voor kinderen van 4 tot 12 jaar werk. Dat is een enorm verschil in
ontwikkeling. Ook wil ik de volwassenen vermaken.
Daarom zitten er in een voorstelling heel verschillende grappen. De
kleuters lachen om mijn dommigheid, groep 8 lacht om een grap die de
kleuters niet snappen en de leerkrachten pikken diverse woordspelingen
op. Zo wordt het leuk voor iedereen. Grappig dat leerkrachten soms de
feedback geven dat de onderbouw niet alle grappen snapte. Dat hoeft
ook niet . Anders wordt het veel te kinderachtig, vind ik.
Dat geldt ook voor een parodie in de nieuwste voorstelling. De meeste
volwassenen begrijpen die, sommige vinden het niet kunnen. Een korte
toelichting: Er zijn mensen die niet willen dat ik het klimaat red. Ze
hebben mij ontvoerd en aan een kernreactor geketend. Ze noemen zich
groen maar denken maar aan 1 ding: Geld verdienen. Ze staan tegenover
de Verenigde Naties en noemen zichzelf de Spi-naties.

Vier deze maand…

Vanwege de schrijfwijze van ‘spinazie’ heb ik
als parodie een vlag ontworpen. Dit zegt
jonge kinderen niets, maar volwassenen wel.
Ik hoop dat ook groep 7/8 het oppikt en leg in
de lesbrief het hoe en wat uit en de parallel
met het verleden. Een verleden waarvan
niemand wil dat die zich herhaalt. Hoewel de
wereld om ons heen iets anders laat zien. Wat mij betreft een onderwerp
waarover we NIET mogen zwijgen maar dat we MOETEN bespreken.

11/11
16/11
19/11
22/11
23/11
29/11
5/12
7/12
25/12

Vandaar mijn verrassing dat sommigen vinden dat deze parodie niet
kan. Want in de voorstelling veranderen de kinderen de toekomst en
verandert deze vlag in die van de Verenigde Naties. Door het gedrag van
de kinderen komen er in de toekomst geen Spi-naties is de boodschap.
Volgens mij ontzettend belangrijk. Ik geloof dat dit een boodschap is
waar we prima met kinderen over kunnen praten. Dat ze nog niet alles
begrijpen vind ik niet zo erg. Liever een eenvoudig gesprek over goede
en foute keuzes dan het onderwerp verzwijgen. Uiteraard gebruik ik de
vlag alleen binnen de context van deze voorstelling.
Uit de voorstelling halen of juist wél deze boodschap? Wat vind jij?

Heb je dit ‘Vrolijke Nieuws’ van iemand
gekregen en wil je meer weten? Ga naar
www.goochelaarjan.nl en download je
brochure.

De toekomst zal het leren, want als ik dit plaatje op Facebook plaats mét
toelichting, weet ik zeker dat jan en alleman rare dingen gaat roepen die
nergens op slaan zonder te willen weten wat de idee is. Dat vind ik een
eng idee en weerhoudt me ervan om zoiets te delen buiten de context
van het hele verhaal van de voorstelling.

Agenda: optredens gratis toegang of gratis voor gasten:
Datum
Zaterdag 19 november
Zaterdag 19 november
Zondag 20 november
Zaterdag 26 november
Zondag 18 december

Plaats
Roodeschool
Uithuizermeeden
Zeewolde
Vriezenveen
Hengelo (gld)

Voorstelling
Sinterklaas
Sinterklaas
Evangelische gemeente
Autobedrijf Drent jubileum
PKN Kerstdienst

Sint Maarten
Int. Dag v/d verdraagzaamheid
Intocht Sinterklaas
Thanksgiving
Black Friday
Sint Pannekoek
Sinterklaasfeest
Nationale Vrijwilligersdag
Kerst

Ook ontvangen? Mail je gegevens naar
info@goochelaarjan.nl

Contact
Goochelaar Jan
Korte Spruit 19
7773 NP Hardenberg
Tel: 06 – 50 593 805
e-mail: info@goochelaarjan.nl
web: www.goochelaarjan.nl

