
 

OVER TOVERMEESTER LARS 

Lars is een aimabele goochelaar en illusionist uit Brabant. 
Voor Sinterklaas organiseerde hij het ‘Magisch Feest van 
Sinterklaas’ in de Maaspoorthal in Den Bosch met onder meer 
Jochem van Gelder en vele artiesten zoals Djumbo, Lisa, 
Amy, Shelley (O’gene), Nielson en een groot Pietenballet. Hij 
wist Sinterklaas zover te krijgen om Amerigo te laten steigeren 
voor een volle zaal en zelf vlamde hij in een spectaculaire 
illusieshow. 
 
VOORSTELLING SINTERPILATUS PAS! 

Dat geloof je toch niet! Tovermeester Lars heeft alles tot in de 
puntjes voorbereid voor het Sinterklaasfeest. Maar dan opent 
hij een pakje en... loopt het allemaal anders. Dat wordt nog 
spannend voor de kinderen. Sint mag natuurlijk niks merken 

en Piet, die belt en belt maar. Gelukkig is Lars het toveren meester en wie weet 
gebeurt er nog een wonder? Met een beetje geluk en magie komt  het vast goed! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SINTERPILATUS BASISPROGRAMMA 

Lars speelt een komisch en interactief voorprogramma boordevol magie waarin de 
komst van Sinterklaas wordt voorbereid. De inhoud wordt jaarlijks aangepast en sluit 
aan bij de belevingswereld van de kinderen. 
 
SINTERPILATUS XL SHOWPROGRAMMA 

Lars wordt terzijde gestaan door een lieve assistente en er worden enkele grotere 
illusies aan het programma toegevoegd. Denk hierbij aan de verschijning van een 
assistente, een zweeftruc en een ontsnapping. Ook deze trucs zijn geschikt voor de 
kleinste toeschouwers. 



 
SPECIFICATIES 
Omschrijving show:  Voorprogramma voor Sinterklaas met magie en liedjes 
Bezetting:   Tovermeester Lars (en bij XL: assistente) 
Techniek:   inclusief geluidsset tot +- 250 personen 
Technicus:   bij publiek groter dan 100 personen 
Duur show:   45-60 minuten met aansluiting op welkom Sinterklaas 
Decor:   Achtergrond op statief en 2 L-banners. 
 
Extra aanvullingen zoals een zwaardere geluids-set of lichteffecten zijn mogelijk 
tegen meerprijs. 
 
(TECHNISCHE) VEREISTEN/BENODIGDHEDEN      
minimale speelvlak  6 x 3 meter  
speelplek kan op de vlakke vloer (maar als er een podium is, is dat beter 

voor de zichtbaarheid)  
publieksindeling Bij voorkeur op stoelen en bankjes.  
geluid Lars beschikt over eigen geluid  

(stroompunt noodzakelijk). Er wordt gespeeld bij gewoon 
zaallicht.  
              . 

lossen en opbouwtijd  ca. 45 minuten 
afbouwtijd    45 minuten  

 
 
 
                
 


