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Terug in

Nederland!

Kom genieten bij PALAZZO!

Op 21 november 2018 start het allereerste seizoen van Joris Bijdendijk
PALAZZO in Amsterdam
Als voorgerecht wordt ‘gebakken langoustinestaart met
lijnzaadsalade, currycrème en forel-eitjes’ geserveerd.
Daarna volgt een tussengerecht van ‘gestoomde kabeljauw met knoflookvelouté, knolselderij en peterselie’.
Als hoofdgerecht genieten de gasten van PALAZZO van
‘gebraiseerde runderwang met spinazie, ansjovisboter
en gebakken bosui’. En voor het dessert staat er ‘hangop
met gezouten karamel, macadamia en kokossorbet’ op het
menu. Voor iedereen die liever geen vlees of vis eet, stelde
Joris Bijdendijk bovendien een heerlijk vegetarisch menu
samen.

Al zo‘n twee decennia brengt dinnershow PALAZZO
‘haute cuisine’ en topamusement samen in een show die
inmiddels bijna twee miljoen gasten in heel Europa heeft
betoverd. Vanaf 21 november klinken de woorden ‘Welkom in PALAZZO’ eindelijk weer in Amsterdam. Dan
opent PALAZZO na een pauze van zes jaar opnieuw de
deuren van de nostalgische spiegeltent in de hoofdstad.
Gastheer is niemand minder dan de jonge sterrenkok
Joris Bijdendijk.
PALAZZO nodigt iedereen met een voorliefde voor gastronomie en entertainment op topniveau uit in een wereld
vol magische momenten en culinaire hoogtepunten. Met
zijn nostalgische sfeer, feestelijk gedekte tafels en honderden brandende kaarsen is de spiegeltent de perfecte
plek om het leven van alledag een paar uur te vergeten en
volop te genieten, met alle zintuigen.

Maar PALAZZO zou PALAZZO niet zijn als de culinaire
hoogstandjes uit de keuken niet vergezeld zouden gaan
van artistieke highlights op het podium. ‘Haut Chaos’
luidt de toepasselijke naam van de speciaal voor
PALAZZO ontwikkelde show, die in Amsterdam zijn
wereldpremière beleeft:

Internationale artiesten presenteren in PALAZZO
verschillende vormen van variété, die worden gecombineerd met een heerlijk viergangenmenu dat tijdens de
voorstelling wordt geserveerd. PALAZZO creëert een
eigen wereld, waarin hoogwaardig culinair genot, bodyart,
comedy, plezier en een stijlvolle ambiance versmelten tot
één unieke avond vol beleving voor de gasten.

Haute cuisine ontmoet haute couture, haute acrobatie
ontmoet haute comédie - en dat leidt tot ‘Haut Chaos’,
een exclusieve show vol contrasten en extravagante,
mondaine en een tikje excentrieke karakters. Als een ware
kameleon presenteert gastheer Reuben Kaye een avond
waarop niets onmogelijk lijkt. Adembenemende acrobatiek, ongeëvenaarde bodyart, briljante comedy, grandioze
muziek: het beweeglijke, unieke, directe en energieke
‘Haut Chaos’ heeft het allemaal.

Het menu is van de hand van topkok Joris Bijdendijk, die
voor het eerst de menukaart voor PALAZZO Amsterdam
samenstelde. Gasten kunnen zich verheugen op de meest
verfijnde creaties. Bijdendijk is van een generatie jonge
chef-koks met een frisse blik op gastronomie: eigenzinnige benadering van koken, hoewel nog steeds voor
iedereen toegankelijk.

Deze combinatie van haute cuisine en topamusement
staat garant voor een unieke en smaakvolle live belevenis
die alle zintuigen in vervoering brengt.
PALAZZO - tijd om aan tafel te gaan!
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Spraakmakend,

smaakmakend

Joris Bijdendijk

Keuken van de Lage Landen
Joris Bijdendijk is executive chef van restaurant RIJKS®,
dat onder zijn leiding in 2014 de deuren openende.
Bijdendijk introduceerde er de ‘keuken van de Lage Landen’ die gekenmerkt wordt door het Hollandse product
in zijn eenvoud. Hij laat zich inspireren door ingrediënten van Nederlandse bodem en maakt vaak gebruik
van de vele internationale smaken die de Nederlandse
keuken door de eeuwen heen hebben beïnvloed. In 2016
werd het restaurant bekroond met een Michelinster.
Joris Bijdendijk (1984) werkt op zijn 16e als afwashulpje in de keuken van een goedlopend Amsterdams
restaurant, als hij besluit topkok te willen worden. Hij
stippelt zijn pad nauwkeurig uit en kan al op 19-jarige
leeftijd aan de slag in de keuken van Ron Blaauw. Onder
Blaauw’s vleugels ontwikkelt hij zich razendsnel; binnen
zes jaar schopt hij het tot chef-kok.
Bijdendijk zet zijn grote avontuur vervolgens voort in
Frankrijk. Hij vertrekt naar Montpellier, waar hij als
chef de partie en later souschef werkt bij het vermaarde
sterrenrestaurant Le Jardin des Sens.
In 2012 keert hij terug naar Nederland om chef te worden bij restaurant Bridges in Hotel de Grand in Amsterdam. Daar behaalt hij in 2013 zijn eerste Michelin-ster.
In 2014 wordt Bijdendijk door Gault&Millau uitgeroepen
tot ‘Belofte van het jaar’. In datzelfde jaar gaat hij als
executive chef aan de slag bij restaurant RIJKS®, in het
Rijksmuseum. Hier behaalt hij in 2016 voor de tweede
keer een Michelin-ster. In 2017 behaalde Bijdendijk de
titel SVH Meesterkok.
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Spraakmakend,

smaakmakend

Het viergangenmenu

VOORGE R ECHT
Gebakken langoustinestaart met lijnzaadsalade,
currycrème en forel-eitjes

T USSE NGE R ECHT
Gestoomde kabeljauw met knoflookvelouté,
knolselderij en peterselie

HOOFDGE R ECHT
Gebraiseerde runderwang met spinazie,
ansjovisboter en gebakken bosui

DESSE RT
Hangop met gezouten karamel,
macadamia en kokossorbet

Onder voorbehoud van wijzigingen
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Spraakmakend,

smaakmakend

Het vegetarisch viergangenmenu

VOORGE R ECHT
Gevulde avocado met lijnzaadsalade,
geitenyoghurt en waterkers

T USSE NGE R ECHT
Pommes Paulo met knoflookvelouté,
knolselderij en peterselie

HOOFDGE R ECHT
Op houtskool gepofte biet met spinazie,
gierst en gebakken bosui

DESSE RT
Hangop met gezouten karamel,
macadamia en kokossorbet

Onder voorbehoud van wijzigingen
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Haut
Chaos

Het showprogramma voor 2018/19

Na een pauze van zes jaar keert PALAZZO terug naar
Amsterdam met een exclusieve wereldpremière: als
haute cuisine samengaat met haute couture, en haute
acrobatie met haute comédie, dan ontstaat ‘Haut Chaos’,
het gevarieerde nieuwe programma voor het seizoen
2018/19.

zelfs twee acts - als slangenmens en als luchtacrobate
- wat een veelzijdige, sterke en verrassende artieste ze
is. In de act van het duo Sarah & Guilhem voert passie
de boventoon: in de nok van de tent vertellen ze op de
trapeze het bitterzoete verhaal van een afscheid tussen
twee geliefden.
Aan chaotisch potentieel ontbreekt het deze show uiteraard niet: wanneer Jonas Hall Kriegbaum en Philipp
Dünnwald van ‘Flip‘n’Fly’ elkaar met een springplank
krachtig de lucht in katapulteren, stokt ieders adem
even. Te midden van al deze kleurrijke drukte brengt het
indrukwekkende evenwichtsgevoel van Nata Galkina echter weer rust in de chaotische onbalans. In een
virtuoos antipodenspel balanceert ze ringen en hoepels
op haar voeten.

Adembenemende acrobatiek, ongeëvenaarde bodyart,
briljante comedy, grandioze muziek: deze unieke show
heeft het allemaal en is even verfijnd als extravagant,
even gevoelig als uitbundig. Gelijk vanaf het begin betreedt het publiek van PALAZZO een exclusieve wereld
van schoonheid en rijkdom, waarin de stijve high society
nog in de waan verkeert het allemaal prima voor elkaar
te hebben - totdat Reuben Kaye opduikt: Als excentrieke
gastheer presenteert hij een avond waarin niets onmogelijk lijkt. Met zijn intelligente humor en prachtige stem
verspreidt de entertainer uit Down Under pure chaos
- die in de loop van de show als een virus overslaat op
de andere karakters. Maar wat op het eerste oog absurd
lijkt, krijgt al snel een diepere betekenis: de keuze voor
chaos is als het ware een noodsprong om te ontsnappen
aan de sleur van alledag. En zo brengt de chaos de hoofdrolspelers van de avond ertoe hun passie te volgen en
hun ware ik te vinden.

De artistieke acts worden begeleid door de enthousiaste
PALAZZO-band, die letterlijk steeds de juiste toon weet
te treffen.
Een avond in ‘Haut Chaos’ is simpelweg uniek: grillig,
direct en vol energie!

Comedian Peter Shub is een van de eersten die het alledaagse tot in het absurde doorvoert. Met zijn slapstick
brengt hij een flinke dosis humor in het spel en in de
piste vertelt hij met veel vuur allerlei komische verhalen. Ook het duo ‘Up & Over It’ geeft maar al te graag
gehoor aan de oproep van Reuben Kaye. De bekroonde
tapdansers maken indruk met hun snelle voetenwerk
en presenteren met een knipoog hun eigen versie van
de Ierse folk. De Canadese Marjorie Nantel toont in
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On©e

artiesten

Presentator, zanger – Australië

Comedy – USA

Het is onmogelijk om niet naar hem te kijken: Reuben
Kaye is excentriek, luidruchtig, maf en heeft ongelooflijk veel humor. De energieke Australiër voert het
PALAZZO-publiek op intelligente, grappige en schunnige, maar ook intieme wijze door de ‘Haut Chaos’ van
de avond. Dankzij zijn fantastische stem en boeiende
uitstraling weet de geboren rasentertainer uit Down
Under in de spiegeltent alle aandacht op zich gevestigd.
Van Londen tot Sydney is de pers lovend over Kaye:
“Talloze kostuumwissels en briljante songs” (The Guardian), “De gastheer is een cabaretier van wereldklasse”
(This is Cabaret) en “Met de grootse Reuben Kaye is
een nieuwe comedyster geboren” (The Times, VK).

Deze drie woorden beschrijven mij het best:
Opbeurend, vermoeiend, sympathiek

Peter Shub

Reuben Kaye

Ik kan niet leven zonder:
Een rugzak en Amazon Prime
Als ik geen artiest zou zijn, dan was ik:
Life coach
Mijn levensmotto:
‘Het leven is als een rol wc-papier: hoe dichter je bij het
einde komt, hoe sneller het gaat.’
Socioloog Peter Shub is een meermaals onderscheiden
(met onder meer de Zilveren Clown van het beroemde
Circusfestival van Monte Carlo) clown, comedian,
auteur en regisseur. Van grappige verhalen tot zwarte
humor, slapstick, dansintermezzo‘s en gekke interpretaties van gedichten of liedjes, in de piste brengt de
Amerikaan alles met evenveel vuur.
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On©e

artiesten

Dans-percussie/choreografie – Ierland, Wales

Luchtacrobatie, slangenmensact/artwork show – Canada

Wat ik als kind wilde worden:
Een non (Suzanne), Madonna (Peter)

Wie zou ik graag één dag willen zijn:
Ginger Rogers (Amerikaanse actrice)

Up & Over It

Marjorie Nantel

Een onvervulde wens:
Degenslikken (Peter)

Ik ben bang:
Dat ik op het podium moet niezen

Ik zal nooit meer:
Een poging doen tot degenslikken (Peter)

Deze drie woorden beschrijven mij het best:
Hartstochtelijk, excentriek, sexy

Mijn partner drijft mij tot wanhoop als:
Hij altijd overal een antwoord op heeft (Suzanne)

Het mooiste moment van mijn leven tot nu toe:
Elk applaus na elke show tot nu toe

Hierover discussiëren wij vaak:
Wie het eerst het podium op gaat

De in Quebec geboren Marjorie Nantel is een artistiek
multitalent dat op het podium ieders hart weet te veroveren. Ze is opgeleid als acrobate, danseres en clown en
in de piste te zien als luchtacrobate en als slangenmens.
Met beide acts bewijst ze een sterke, veelzijdige artiest
te zijn die altijd op het hoogste niveau presteert.

De artiesten van ‘Up & Over It’ zijn gediplomeerde
dansleraren en bekroonde dansers, die hun carrière
beide zijn begonnen bij Riverdance. Tijdens de wereldberoemde ‘Edinburgh Festival Fringe’ voerden ze voor
het eerst hun unieke komische percussieact op, waarbij
ze de folk ontleden en met een knipoog opnieuw vormgeven.
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On©e

artiesten

Trapeze – Frankrijk, Canada

Springplank – Duitsland

Wat ik als kind wilde worden:
Olympisch kampioene (Sarah)

Ik kan niet leven zonder:
Plezier te maken en tijd met mensen door te brengen
(Jonas)

Sarah & Guilhem

Flip‘n‘F ly

Wie zou ik graag één dag willen zijn:
John F. Kennedy (Guilhem)

Levensmotto:
‘Waarom niet?’ (Philipp)

Mijn levensmotto:
‘Doe alles met liefde’ (Sarah)

Hierover discussiëren wij vaak:
Als we hetzelfde bedoelen, maar het op verschillende
manieren zeggen

De reden waarom ik artiest ben geworden:
Om mezelf uit te dagen en iets positiefs te doen voor
de maatschappij (Guilhem)

Jonas Hall Kriegbaum en Philipp Dünnwald leerden
elkaar kennen tijdens hun opleiding Circus Arts aan
Hogeschool voor de Kunsten Codarts in Rotterdam.
Daar ontdekten ze ook hun gezamenlijke passie voor
de springplank, een discipline waarbij je elkaar beurtelings de lucht in katapulteert om in de nok van de spiegeltent acrobatische figuren en adembenemende trucs
te laten zien. Nonchalant, vaardig en met een knipoog
weet het duo Flip‘n‘Fly de harten van het PALAZZO-publiek sneller te laten kloppen.

Sarah Tessier en Guilhem Cauchois ontmoetten elkaar
in 2009 en reisden vijf jaar lang de wereld rond met
Cirque du Soleil. In 2013 wonnen ze de gouden medaille
op het gerenommeerde ‘Festival Mondial du Cirque de
Demain’ in Parijs. Hun fascinerende, passievolle trapezeact vertelt het verhaal van het bitterzoete afscheid
tussen twee geliefden.
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On©e

artiesten

©Nienke Verhoef

Antipodenspel – Rusland

Muziek – Duitsland, Nederland

Het mooiste moment van mijn leven tot nu toe:
Toen ik op 19-jarige leeftijd voor het eerst de zee zag

In de spiegeltent begeleidt ‘De Band’ de acts van ‘Haut
Chaos’ op uitgesproken en extravagante wijze: wals en
rock‘n‘roll ontmoeten elkaar, oud krijgt een nieuw jasje
en nieuw wordt opvallend anders gearrangeerd. De vier
gepassioneerde musici spelen zowel groots als klein
en intiem: het brede repertoire past bij de contrastrijke
show en omvat alles van meeslepende nummers tot
hartverwarmende, melancholische stukken. ‘De Band’
laat de grenzen tussen de verschillende genres vervagen en creëert vol energie een klinkend kader voor de
afwisselende avond.

Nata Galkina

De Band

Wat ik als kind wilde worden:
Dierenarts
Daarom werk ik graag voor PALAZZO:
Leuk team en een nieuwe ervaring
Nata Galkina is geboren in Duitsland en opgegroeid
in Kazachstan, Oekraïne, Rusland en Frankrijk. Al op
12-jarige leeftijd begon ze de kunst van het antipodenspel (voetjongleren) te leren. Ze ging naar circusscholen
in Kiev en Moskou, en naar de ‘École de Circque Lido’
in Toulouse. In de spiegeltent toont Nata haar unieke
‘voetenkunsten’ door knap de razendsnel door de lucht
vliegende ringen en hoepels op haar voeten te balanceren.

Lenya Krammes - Keys und Vocals
Marco Burggraf - Drums
Alexander van den Kleyenberg - Guitar
Dominik Bornhorn - Bass, Bandleader
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Ons

creatieve team

Regie – VS

Co-regie – Duitsland

Deze drie woorden beschrijven mij het best:
Excentriek, passievol, luisteraar

Ik word geïnspireerd door:
Alle soorten muziek, de natuur

Spencer Novich

Tim Schneider

Mijn lievelingsfilm:
Alle films van de Marx Brothers

PALAZZO is:
Een tijdelijke familie, een manier van leven, een doel

PALAZZO is:
De toegang tot een wereld waarvan je niet wist dat hij
bestond

Dit vind ik interessant aan de variété-/circuswereld:
De mensen die in deze rare wereld leven, voor en achter
de schermen. Ze zijn open, passievol, geïnteresseerd in
het leven en niet bang voor de freak die in hen schuilt.

Spencer Novich‘s grote passie is comedy. De meermaals
onderscheiden clown en toneelspeler werkte mee aan
tal van internationale producties, zowel voor als achter
de schermen, onder meer bij Cirque du Soleil in Las
Vegas en onlangs in het Operahouse in Sydney.

Tim Schneider volgde zijn opleiding tot luchtacrobaat
in Berlijn, studeerde kunst- en cultuurwetenschappen in
Potsdam en is oprichter van het ‘Netzwerk Circus’, dat
zich inzet voor de verdere ontwikkeling van de circusen variétéwereld in Duitsland.
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Ons

creatieve team

Choreografie – Ierland

Choreografie – Wales

Mijn idool:
Jessica Fletcher, de hoofdpersoon in de tv-serie
‘Murder, She Wrote’.

Mijn favoriete nummer:
‘Agadoo’ van Black Lace

Su©anne Cleary

Peter Harding
Ik word geïnspireerd door:
Cher

Als ik superkrachten had, dan zou ik:
Over de rij voor het damestoilet heen kunnen springen

Dit vind ik interessant aan de variété-/circuswereld:
Slangenmensen

Dit vind ik interessant aan de variété-/circuswereld:
Dat ik een deel van het geheel ben

Peter Harding is geschoold in tapdans, ballet en Ierse
dans. Op 17-jarige leeftijd kwam hij bij de succesvolle
show ‘Riverdance‘. Samen met zijn partner Suzanne
Cleary vormt hij ‘Up & Over It‘, een act waarmee hij al
op talloze internationale podia stond. Als choreograaf
en artistiek adviseur was hij verbonden aan verschillende tv-, film-, theater- en showproducties.

Suzanne Cleary studeerde Ierse dans en werd wereldkampioen in deze discipline. De danseres en choreografe maakte deel uit van het succesvolle ensemble
‘Riverdance’ en was artistiek hoofd van de show ‘Magic
of the Dance‘. Sinds 2008 reist ze met Peter Harding de
wereld rond als het duo ‘Up & Over It‘.

.
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Ons

creatieve team

Muzikaal directeur – Duitsland

Vervangend muzikaal directeur – Duitsland

Mijn levensmotto:
‘Speel niet wat er staat. Speel wat er niet staat.’
(Miles Davis)

Mijn idool:
John Lennon

Chris Német

David Kirchner
Mijn favoriete nummer:
‘A day in the life’ (The Beatles)

Dit vind ik interessant aan de variété-/circuswereld:
Hoe mensen uit alle hoeken van de wereld in korte tijd
een familie worden

Mijn lievelingsfilm:
‘Lost Highway‘, ‘Pulp Fiction’

PALAZZO is:
Een fantastisch concept, vaak maf, veel plezier tijdens
het werk

David Kirchner is een componist en songwriter uit
Mannheim, die zowel onder zijn eigen naam als met
verschillende collectieven en bands muziek uitbrengt.
Daarmee heeft hij de hele wereld rondgereisd. Daarnaast schrijft Kirchner theater- en toneelmuziek, zoals
onlangs voor het Theaterhaus Frankfurt.

Chris Német heeft heel veel passie voor wat hij doet.
Hij is al jarenlang succesvol als componist, arrangeur
en producent voor vermaarde bureaus en labels, en
treedt op als pianist en muzikaal directeur voor theateren concertproducties.

.
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Ons

creatieve team

Showproductie, regieassisten – België

Choreografie – Wales

Mijn lievelingsfilm:
‘True Romance’ (van Tony Scott)

Wat ik als kind wilde worden:
Ballerina

Jasper D‘Hondt

Marjorie Nantel

Deze stad moet iedereen ooit in zijn leven bezoeken,
want:
Gent in België: net als Brugge, maar dan hipper

Mijn levensmotto:
‘Beter laat dan nooit.’
Daarom werk ik graag voor PALAZZO:
Het is als een familie, en ik ben dol op de spiegeltent

Ik word geïnspireerd door:
Lange stukken rijden op de snelweg (geen grap)

Marjorie Nantel voltooide haar opleiding tot acrobate,
danseres en clown aan de gerenommeerde ‘École Nationale de Cirque’ in Montreal. Ze reisde jarenlang rond
met Cirque du Soleil, trad op in vele variétéprogramma‘s wereldwijd en werkte mee aan een Hollywood-productie.

Jasper D’Hondt zette zijn eerste stappen in de circuswereld in zijn thuisstad Gent. Hij studeerde in 2009 af
aan de ’École supérieure des arts du cirque’ in Brussel,
werkte jarenlang als artiest, onder meer op de springplank, en is inmiddels alweer geruime tijd creatief
hoofd van het Belgische artiestencollectief 15feet6.

.

-15-

Ons

creatieve team

Costumier – Duitsland

Setdesign – Duitsland

Mijn lievelingsfilm:
‘Intouchables’

Deze drie woorden beschrijven mij het best:
Romig, pittig, nootachtig

Lara Cabello

Jens Burde

Deze drie woorden beschrijven mij het best:
Positief, creatief, geduldig

Mijn lievelingsfilm:
‘The Science of Sleep’

Mijn levensmotto:
‘Lach en de wereld lacht met je mee!’

Wat ik het leukst vind aan mijn werk:
Een goed theaterstuk kan mensen voor altijd
veranderen

Lara Cabello studeerde modedesign in Berlijn, werkte
onder meer voor de bekende Duitse modeontwerper
Guido Maria Kretschmer en is sinds 2016 zelfstandig
costumier. Als dochter van twee variétédirecteuren
maakte ze al vroeg kennis met het leven voor en achter
de schermen. Zelf deed ze ervaring op als artiest in de
discipline hoelahoep.

Jens Burde studeerde Illustratie & Industrieel Design.
In 2004 richtte hij het ‘Institut für Sagenhaftes’ op,
een laboratorium voor producten en gespecialiseerde
werkzaamheden. Burde heeft al vele prijzen gewonnen,
werkt voor exposities en ontwerpt sets voor gerenommeerde musea en theaters.
.
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Kaarsen en

kroonluchters
De spiegeltent

Het verhaal van de spiegeltenten gaat terug tot de voorlaatste eeuwwisseling, toen de tenten voornamelijk werden gebruikt als mobiele danspaviljoens en elke week
in een andere stad werden opgebouwd. De spiegeltenten
waren bijzonder geliefd bij het publiek en ademden een
chique en tegelijk knusse sfeer. Binnen boden de vele
spiegels de bezoekers de mogelijkheid tot vrijwel onbeperkt oogcontact en zo groeiden de tenten uit tot een
plek van vermaak waar het bruisende nachtleven werd
gevierd. Na de Tweede Wereldoorlog raakten de spiegeltenten in de vergetelheid: de jeugd danste niet meer op
de klanken van het orgel, de eerste dansclubs openden
hun deuren in de stad en op de jaarmarkten op het platteland werden de mobiele danstenten steeds meer verdrongen door moderne kermisattracties.
Het waren vooral muziek- en theaterfestivals die de comeback van de spiegeltenten halverwege de jaren ‚70 in
gang zetten. Met hun klassieke elegantie en spiegels van
geslepen loodglas, die het licht van de kaarsen oneindig
weerkaatsen, hebben de tenten een unieke, nostalgische

sfeer; daardoor zijn ze
bij uitstek geschikt voor
culturele evenementen en
feestelijke gelegenheden.
Het indrukwekkende Jugendstil-interieur is aangekleed met
kostbare stoffen als brokaat en zijde
en voert bezoekers mee naar een wereld
van lang geleden. Doordat de spiegeltenten verplaatsbaar zijn, lenen zich perfect voor tijdelijke festiviteiten op
verschillende plekken.
‚s Avonds, als het donker wordt en de honderden kaarsen
branden, is de bijzondere charme van de PALAZZOspiegeltenten goed voelbaar. Het programma, bestaande uit een voortreffelijk diner en onderhoudende variétéacts, geeft de historische tenten een luisterrijk
tweede leven.
De spiegeltenten zijn historisch correct nagebouwd aan
de hand van de oorspronkelijke plannen. Binnen zorgen
de modernste licht- en geluidstechnieken en een verwarmings- en aircosysteem er echter voor dat iedereen
optimaal en in alle comfort van de show kan genieten.
Midden in de tent staat het podium, dat hydraulisch kan
worden verhoogd en verlaagd en zo van alle kanten een
perfect zicht biedt. De zitplaatsen voor de maximaal
336 gasten zijn verdeeld in drie zones: de piste met
ronde tafels bevindt zich in het midden van de
spiegeltent. De rangen liggen als een cirkel om de
piste heen, terwijl de gezellige loge in de buitenste omgang te vinden is. De prachtige foyer
biedt ruimte aan de garderobe en een bar, waar
voorrafgaand en na de show kan worden
genoten van een drankje.

De rekening ,

alstublieft!
Tijdens het seizoen zorgen elke dag zo‘n 80 medewerkers ervoor dat alles voor en achter de schermen soepel
verloopt.

De eerste PALAZZO-show werd in 1998 opgevoerd
in het Freiburger Colombi Park en was oorspronkelijk
bedoeld als variétéprogramma van het Internationale
Weihnachts-Zirkus-Festival. Momenteel telt PALAZZO
vier theaters in Duitsland, twee in Oostenrijk en één in
Nederland.

In elk theater is per seizoen 210 ton servies en bestek
nodig. Ook worden er 15.000 koppen koffie uitgeserveerd en 20.000 flessen mineraalwater gedronken.
Bovendien is er keuze uit een selectie van 45 wijnen en
meer dan 15 verschillende sterke dranken.

De naam PALAZZO is afgeleid van de Italiaanse palazzi,
de prachtige Venetiaanse herenhuizen. Bij PALAZZO
zijn diverse vormen van variété te zien zoals acrobatiek,
toneel, jongleren, slangenmensacts, comedy, animatie en
zang en muziek.
De PALAZZO-artiesten, vrijwel zonder uitzondering
winnaars van grote prijzen op internationale festivals,
zijn afkomstig uit alle hoeken van de wereld. Dit seizoen
zijn er artiesten uit onder meer Argentinië, Australië,
Oekraïne, Amerika, Spanje, Canada, Rusland, China,
Japan, Zweden, Mexico, Ierland en Duitsland.

Elke avond tovert de keukenbrigade het exquise diner uit
de mobiele keuken van slechts 80 m 2 . Elke gang wordt
binnen 20 minuten geserveerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat er elke 2 seconden een voorgerecht de keuken
verlaat, en dat een servicemedewerker per avond zo‘n 10
km loopt.
Per seizoen wordt de spiegeltent verlicht door in totaal
69.837 kaarsen. En in elk theater worden dagelijks meer
dan 1.500 glazen, 2.000 borden, 4.000 stuks bestek en
40 kg servetten gebruikt. Als alles achter elkaar wordt
gelegd, vormt het bestek een lijn van 64 km, terwijl de
totale lengte van de tafelkleden 45 km zou bedragen.

Vanaf het moment van de eerste paal in de grond tot aan
de avond van de première zitten zo‘n 8.400 manuren.
In deze tijd worden oa 50 containers neergezet die met
een oppervlak van 4.000 m 2 plaats zullen bieden aan
kleedkamers, kantoren, een compleet ingerichte keuken,
koelruimtes, toiletten en opslagruimtes. In 14 vrachtwagens wordt de spiegeltent – met een totaalgewicht van
ca. 15 ton - en het interieur aangeleverd.
Een team van 24 medewerkers bouwt de 8 tot 10 meter
hoge en 30 tot 43 meter diepe PALAZZO-spiegeltenten
binnen slechts 10 dagen op, daarnaast hangen zij 6000
meter stroomkabel en 140 kroonluchters op, en worden
er meer dan 1.200 spiegels en 336 stoelen geplaatst.
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Een korte geschiedenis van de dinnershow in de spiegeltent
In 1999 ontwikkelt Clemens Zipse samen met een van
de beste illusionisten ter wereld, Evgeniy Voronin, een
nieuw soort dinnershow, waarbij ze de traditionele karakters van maître, madame, kok, sommelier en kelner,
die tot dan toe standaard deel uitmaakten van een dergelijke show, loslaten. Samen met Folkert Koopmans en
diens bedrijf FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH
lukt het Zipse om in de acht jaar daarna PALAZZO neer
te zetten als een merk dat staat voor topamusement en
exquise gerechten in de schitterende setting van een
historische spiegeltent. De menu‘s worden altijd samengesteld door een aantal van de beste en populairste
chef-koks van Europa, zoals Eckart Witzigmann, Harald
Wohlfahrt, Kolja Kleeberg, Alexander Herrmann, Toni
Mörwald, Alfons Schuhbeck, Reinhard Gerer, Juan
Amador, Christian Lohse, Peter Nöthel, Joris Bijdendijk
en Ron Blaauw.
In het voorjaar van 2008 neemt FKP Scorpio het volledige bedrijf over, het enthousiasme onder het publiek in
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland neemt
toe. Het jaar daarop, in 2009, is PALAZZO aanwezig
in Berlijn, Frankfurt, Mannheim, München, Stuttgart,
Amsterdam en Wenen. In seizoen 2012/13 biedt PALAZZO
het publiek een gezellige en smakelijke avond in de
sfeervolle spiegeltenten in Berlijn, Mannheim, Stuttgart, Neurenberg, Amsterdam en Wenen. In het seizoen
2013/14 wordt op vier verschillende locaties gespeeld:
Berlijn, Stuttgart, Neurenberg en Wenen. In 2014/15
komt daarna een pauze van acht jaar - de Hanzestad
Hamburg bij. Ook in Berlijn, Stuttgart, Neurenberg en
Wenen wordt dat weer jaar gespeeld. In 2015/16 worden
dezelfde vijf steden aangedaan. Een jaar later wordt
Graz, de ‘Oostenrijkse hoofdstad van plezier’, de tweede
locatie in het Alpenland en de zesde stad waar PALAZZO
aanwezig is. In 2017/18 bleef de situatie ongewijzigd, en
nu komt er het komende seizoen weer een stad bij: na 6
jaar is PALAZZO weer terug in Amsterdam.

Het concept van circus- en variétéshows in combinatie
met een culinaire ervaring van hoog niveau, in de unieke setting van een spiegeltent, is ontwikkeld door Ueli
Hirzel, de Zwitserse producent, regisseur en oprichter
van ‘Zirkus Aladin‘. Hirzel reist vanaf 1981 met zijn circus door Zwitserland - eerst in een klassieke circustent,
maar eind jaren ‚80 wordt die verruild voor een historische spiegeltent - wat voor die tijd heel vernieuwend is.
In 1990 ontmoeten Bernhard Paul, Hans-Peter Wodarz
en Alfons Schuhbeck elkaar in Duitsland. In München
zetten ze naast de Roncalli-circustent van Bernhard Paul
een spiegeltent neer waarin ze de dinnershow PANEM
ET CIRCENSES presenteren. Het jaar daarna gaat het
programma op tournee door Duitsland.
Na het grote succes van PANEM ET CIRCENSES gaat
Hans-Peter Wodarz in 1993 opnieuw op tournee met zijn
nieuwe programma POMP DUCK AND CIRCUMSTANCE.
In 1995 steekt hij zelfs de oceaan over en is de show
te zien in New York en Atlanta. In 1997 keert hij terug
naar Duitsland en presenteert hij de show na Hamburg, Düsseldorf, München en Frankfurt vier jaar lang
succesvol in Berlijn, voordat hij begin 2006 afscheid
neemt van POMP DUCK AND CIRCUMSTANCE. In het
najaar van 2007 wordt Wodarz partner van PALAZZO
Produktionen GmbH en neemt hij de rol van gastheer
over in PALAZZO Berlijn. Vier jaar lang wordt hij daar
bijgestaan door de Berlijnse tweesterrenkok Christian
Lohse, het komende seizoen wordt het menu voor het
zesde achtereenvolgende jaar samengesteld door tv- en
sterrenkok Kolja Kleeberg.
Tegelijk met POMP DUCK AND CIRCUMSTANCE
presenteert Clemens Zipse in 1998 de eerste PALAZZOshow in het Freiburger Colombi Park. Het culinaire
gedeelte komt voor rekening van Alfred Klink van Hotel
Colombi, met wie Zipse drie jaar lang nauw samenwerkt.
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Lachen, huilen

genieten!

PALAZZO - Seizoen 2018/19

Theaters en speeltijden
en Graz is het uitgelezen menu van de hand van topkok
Toni Mörwald.

De succesvolste dinnershow van Europa is vanaf herfst
2018 tot het voorjaar van 2019 te zien in Amsterdam,
Berlijn, Hamburg, Neurenberg, Stuttgart, Wenen en
Graz. In de unieke setting van de nostalgische spiegeltenten wordt het publiek getrakteerd op variété, comedy,
livemuziek en culinaire hoogstandjes. De succesvolle
combinatie van haute cuisine en topentertainment is al
bijna 20 jaar bijzonder populair, het is dan ook een heel
speciale vorm van vermaak.

Naast de uitmuntende gerechten vormen de internationale en veelvuldig onderscheiden PALAZZO-artiesten
het kloppende hart van de show. Lenige of juist sterke
artiesten, jongleurs die ongelooflijk goed kunnen multitasken, betoverende goochelaars, gevatte comedians en
begenadigde musici zetten een fantastische, adembenemende en uiterst vermakelijke show neer.

In alle PALAZZO-theaters wordt het viergangenmenu
samengesteld door ware meesterchefs: in Amsterdam
presenteert de jonge sterrenkok Joris Bijdendijk voor
het eerst zijn innovatieve Nederlandse gerechten aan
de gasten in de spiegeltent. In Berlijn tekent de bekende kok Kolja Kleeberg voor de zesde maal op rij voor
het culinaire aanbod. In Hamburg is topkok Cornelia
Poletto verantwoordelijk voor het menu. In Neurenberg
krijgen de PALAZZO-gasten creaties van tv- en sterrenkok Alexander Hermann voorgeschoteld. In Stuttgart
creëerde Harald Wohlfahrt, één van de beste chef-koks
van Duitsland, het gastronomische diner. En in Wenen

Een avond bij PALAZZO is dan ook meer dan een
belevingsdiner van het hoogste niveau. PALAZZO
is een optelsom van perfect georganiseerde details:
diner, show, muziek, licht, service en sfeer zijn volledig
op elkaar afgestemd en vormen samen een bruisend
feest voor de zintuigen. De tijdloze elegantie van de
PALAZZO-spiegeltenten biedt het ideale kader en voert
bezoekers mee naar een wereld van lang geleden, vol
magische momenten, waarin ze naar hartenlust kunnen
‘genieten van spel, spanning en smaak‘, zoals het credo
van PALAZZO luidt.

Steden en speeltijden voor 2018/19 in Nederland, Duitsland en Oostenrijk
Joris Bijdendijk PALAZZO Amsterdam
Alexander Herrmann PALAZZO Neurenberg
Kolja Kleeberg & Hans-Peter Wodarz PALAZZO Berlijn
Cornelia Poletto PALAZZO Hamburg
Toni Mörwald PALAZZO Wenen
Harald Wohlfahrt PALAZZO Stuttgart
Toni Mörwald PALAZZO Graz

21 november 2018 – 3 maart 2019
3 november 2018 – 10 maart 2019
7 november 2018 – 6 maart 2019
9 november 2018 – 6 maart 2019
13 november 2018 – 10 maart 2019
15 november 2018 – 10 maart 2019
16. november 2018 – 2 maart 2019

Meer informatie en persmateriaal over de verschillende theaters en speelseizoenen is te vinden
op www.palazzo.org/amsterdam

-20-

Prij© en

informatie
5
PODIUM
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5

S TA L L E S
6 couverts per tafel.
De stalles bevinden zich
in een cirkel tussen de
manege en de loges.
U neemt plaats aan een
tafel voor 6 personen;
ideaal voor een klein
gezelschap.

LOGES
6 tot 8 couverts per tafel.

2

3

1

PODIUM

1

3

2

MANEGE
4, 8 of 10 couverts per tafel.
In de manege zit u altijd op
de voorste rang; u heeft het
beste zicht op beide podia.
U neemt plaats aan een tafel
voor 4, 8 of 10 personen en
beleeft alle optredens van
zeer nabij.

4

VIP-LOGE
Maximaal 16 couverts per tafel.

Prijzen voor het menu en de show
Zo t/m Do

Vr t/m Za

Oudejaarsavond

1

Manege

132,00 €

148,00 €

231,00 €

2

Loge

122,00 €

138,00 €

221,00 €

3

Stalles

102,00 €

128,00 €

201,00 €

4

VIP-loge

2.200,00 €

2.400,00 €

3.600,00 €

5

Podium-loge

92,00 €

102,00 €

1

Aanvang

Adres Spiegeltent

dinsdag t/m zaterdag om 19.30 uur
zondag om 18.00 uur
Zaal open: 60 minuten voor aanvang van de show

ArenA Park
Arena Boulevard t/o number 55
1101 DL-Amsterdam

2

Drank-arrangementen: Vanaf € 19,90 per persoon
Service-Hotline: 0031 162 587 570 · Info: www.palazzo.org
Prijzen zijn inclusief btw en exclusief € 2,00 reserveringskosten per ticket.
Prijzen betreffen de show en het viergangenmenu van Joris Bijdendijk, en zijn exclusief dranken. Groepen worden samen aan tafels geplaatst.
1 Vaste bedragen voor groepen van 16 personen (inclusief ontvangst met bubbels en reserveringskosten)
2 Tijdens Oudejaarsavond bieden wij een vijfgangenmenu evenals een middennachtbuffet aan met een afterparty met DJ.
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Contact

persoon

ORGANISATOR
PALAZZO Producties B.V.
Wingerdweg 4, 1031 CA Amsterdam
Tel: +4940 - 853 88 730
Fax: +4940 - 853 88 747
info@palazzo.org

MEDIACONTACT AMSTERDAM
Connie Fluhme
PALAZZO Producties B.V.
Wingerdweg 4, 1031 CA Amsterdam
Tel.: +31 - 651 468 844
connie.fluhme@palazzo.org

www.palazzo.org

