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McDonald’s Rotterdam
Korte Lijnbaan

Beste bezoeker,
Van harte welkom bij
Dave’s Wintervariété 2019.
Leuk dat u er bent.
We hebben met heel veel plezier een
mooi programma voor u samengesteld.
Ga lekker zitten, relax and enjoy the show!

Het thema van deze winter is “DROMEN”.
Dromen zijn er altijd. Overdag of 's nachts in bed. Dromen
zijn vaak een startpunt en het is aan jou of je er realiteit
van maakt. Dromen kunnen je een punt aan je eigen
horizon geven. Maar wat doe je ermee? Die vraag speelt
een belangrijke rol in de derde editie van Dave's
Wintervariété. Waar gaat je hart sneller van kloppen? Wat
staat er nog op je verlanglijst? En welke droom koester je?
Dave neemt je mee in zijn eigen droomwereld, maar laat
ook de dromen zien van zijn artiesten.
Wij wensen u veel plezier,
Dave van der Wal en David Severins

WINTER HAVENRONDVAART

Ook als het buiten guur en koud wordt, heeft een rondvaart
door de Rotterdamse havens zijn charme. Vaar met ons mee
en geniet samen van de winterse lekkernijen die op vrijdag
en zaterdag aan boord verkrijgbaar zijn. Tijdelijk verkopen
we onder andere verse huisgemaakte erwtensoep, broodjes
Unox worst met zuurkool en verrassende winterbieren.
Kijk op spido.nl voor het totale aanbod of laat u verrassen
door onze tijdelijke acties aan boord.

Koninklijke Spido BV. Willemsplein 85 - 3016 DR Rotterdam
010 275 99 99

spido@spido.nl

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief op spido.nl

DE GEZICHTEN ACHTER HET WINTERVARIÉTÉ

DAVE VAN DER WAL

DAVID SEVERINS

Dave is geboren op Zuid in het Clara
Ziekenhuis. Hij groeit op onder de rook van
de Botlek en de Europoort. Dave: “Bij ons
thuis rook het altijd naar synthetische
dennenbomen.” Na zijn middelbare school
in Capelle aan den IJssel, is hij weer in de
mooiste stad van de wereld gaan wonen,
ditmaal op zich zelf. Hij studeert aan de
School voor Journalistiek en Voorlichting in
Utrecht en komt als freelancer al snel bij
Radio Rijnmond achter de microfoon en
later voor de camera bij TV Rijnmond. Vijf
jaar lang staat hij, met de grootste en
kleinste artiesten, met de Dave On Stage
Bonte Kerstavond in een bomvol Oude
Luxor Theater. 1,5 miljoen kijkers keken
ieder jaar weer met de kerst naar het
regionale TV station en genoten van
optredens van onder andere Gordon LA
The Voices, Wibi Soerjadi, Karin Bloemen,
Nick & Simon, Jan Smit, Belle Perez en Lee
Towers. Wie heeft er niet bij Dave On Stage
opgetreden! Naast zijn werk voor Rijnmond
werkte Dave ook voor verschillende andere
tv programma’s. “Ik vertrek” van de TROS,
maakte diverse Pilots als test voor
productiehuizen en is nog steeds actief als
(freelance)verslaggever voor RTL Boulevard
en Radio/TV Rijnmond. Daarnaast is Dave
zich de laatste twee jaar meer gaan richten
op de promotie van Rotterdam. Ook de
theaterkant blijft trekken. Zo schreef en
speelde hij in 2011 mee in de theatershow
van Glenda Peters (winnaar eerste
Soundmixshow). Dave is ook een welkome
gast in de Duitse variété en burlesque
scene waar hij al presenterend en zingend
grote zalen op zijn kop zet, zoals
bijvoorbeeld het beroemde Wintergarten
Variété in Berlijn.

Circusartiest worden, dat was Davids grote
droom toen hij nog maar een paar jaar oud
was. Vele circussen bezochten Davids
geboortestad, Nijmegen. Zijn vader nam
hem mee naar alle shows. De tent, het
zaagsel en de prachtige artiesten zorgden
voor die magische sfeer waar David
verliefd op werd. Vooral de jongleurs
trokken Davids aandacht. Elke keer als hij
een jongleur had zien optreden imiteerde
hij thuis elke truc, beweging en expressie.
Na vele jaren thuis geoefend te hebben
kon David op zijn 16de met zeven ballen
jongleren. Op deze leeftijd speelde hij al
op open podia en op straat tot iemand
hem op een dag zag jongleren op een
jaarmarkt en hem een contract aanbood
voor een klein evenement. Het was het
begin van een glansrijke carrière. Na de
middelbare school te hebben afgerond
werd David aangenomen bij Codarts Circus
Arts, een professionele circusacademie.
Vier jaar lang volgde hij lessen in
acrobatiek, dans, theater en natuurlijk
jongleren onder de technische en artistieke
begeleiding van objectmanipulatiecoach,
Gregor Kiock. David studeerde af in 2011
met een bachelordiploma in Circus Arts. De
afgelopen jaren was David o.a. te zien in
variétéclubs in Amsterdam, Rome, Istanbul,
Genève, Brussel en Keulen en hij was op
toernee in Nederland en Israel met het
befaamde dansgezelschap Scapino Ballet.
Ook verscheen hij in de populaire Franse
TV show “Le Plus Grand Cabaret Du
Monde”. Naast optreden ontwikkelde
David ook een passie voor productie en
regie. Hij stelde voor verschillende
(inter)nationale producties originele
variétéprogramma's samen en hij verzorgt
sinds een aantal jaar de regie bij eigen
producties en die van andere producenten.
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CAST 2019

DAVE VAN DER WAL
ZANG - MC - DRAMATISCHE EXPRESSIE

DAVID SEVERINS
JONGLEREN - ZINGENDE ZAAG

JASMIJN RUBINGH
PAALDANS - EENWIELACROBATIEK

OLE MOUKKEOLE
CYR WHEEL - WHIP CRACKING

STEPHAN MASUR
ZEEPBELLEN - HANDSCHADUW

TOBIT VAN VLIET
PAALDANS - EENWIELACROBATIEK

LimonGERSo 36% valt onder het
Rotterdamsche merk LekkerT® en is bedacht
door een RotterdammerT het wordt gemaakt
door een RotterdammerT de biologische
ingrediënten komen van een Rotterdamsche
groenteboer en het wordt verkocht door de
Rotterdamsche drankenhandel De Admiraliteit.
De LimonGERSo 36%
is wat frisser dan
traditionele limoncello
dat komt door de
toevoeging van
limoen en muntblad.
Serveren vanuit de
vriezer of in de mix
met bijvoorbeeld
tonic, bitter-lemon of
prosecco/cava.

Meer energie, fitter & afvallen?
Gemiddeld 4 kilo gewichtsverlies.
Meer energie & een fitter gevoel.
Versterkte darmflora.
Een mooie, gave huid.

WIL JIJ 2020 STARTEN MET EEN
SCHOON EN FIT LICHAAM?
Kies dan voor 10 januari 2020 voor deze kuur en
betaal slechts € 140,- !

WWW.FTPT.NL

WIJ BEDANKEN
ONZE VRIJWILLIGERS:
JOOP JANSEN
JOHAN VAN DER KLEJN
ANGELIQUE STAAL
HELEEN SUURMEIJER
MARIANNE VAN GASTEL
ANGELIQUE DE SMIT
REMON VISCH-SPRUIT
ONZE SPECIALE DANK GAAT UIT NAAR HET
VOLLEDIGE TEAM VAN DE
CENTRALE BIBLIOTHEEK ROTTERDAM

TOT VOLGEND JAAR!

Dave’s Wintervariété 2019 werd mede mogelijk gemaakt door:

Een compilatie van de show wordt uitgezonden op 31 december 2019 bij TV Rijnmond.
Mede dankzij de steun van De Gemeente Rotterdam

