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TON LAROS - LACHEN IS OKEE SHOW
Een show waar de spetters vanaf vliegen! Een eigentijds programma voor kinderen van 4 t/m 12 jaar,                      
gepresenteerd door Ton Laros die wordt bijgestaan door zijn assistente Arjozette.  De kinderen worden volop 
betrokken bij de show, iedereen zal zich gegarandeerd kostelijk vermaken, Het is een interactieve show waar 
de vaart lekker in zit, met zijn originele repertoire lukt het Ton altijd de gehele zaal mee te laten doen.

De show is al jarenlang een gegarandeerd succes en zit zo in elkaar dat ook de jongsten alles goed begrijpen, 
maar dat het ook niet te kinderachtig is voor de oudere kinderen in het publiek. Kortom, een goed verant-
woord programma waar zelfs de volwassenen nog veel lol aan beleven.

De inhoud van de show is ons best bewaarde geheim, daarmee behouden we het verrassingseffect en dat 
maakt de show nog leuker! Ton is een échte professional, met al meer dan 45 jaar ervaring.  Wat kunt u zoal 
verwachten van de Lachen is Okee Show? Geen enkele uitvoering is exact hetzelfde, omdat het verloop bij 
deze show afhangt van het publiek. Improvisatie is een sterk punt van Ton en de show bevat steeds verschillen-
de en wisselende onderdelen, u kunt daarbij denken aan muziek, dans, spel, parodie, buikspreken en goochelen.

De show kan zowel binnen met een exclusief decor uitgevoerd worden, of buiten met een luxe podiumwagen. 
U boekt onze theatershows altijd inclusief licht, geluid, decor of podiumwagen en affiches.
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TON LAROS - DAGPROGRAMMA
Niet alleen voor kinderen, maar ook voor gemend publiek heeft Ton een aantal leuke programmaonderdelen 
in petto. Een dagvullend programma met een vijftal shownummers, die verspreid worden over de dag.  

De goochelshow is een interactieve show waar kinderen én volwassenen volop bij betrokken worden en 
iedereen enthousiast meedoet als Ton ze een truc gaat leren.

De muzikale parodieshow valt grandioos in het water... zou Ton de show nog kunnen redden?

De buikspreekshow is een optreden van wereldklasse. Het publiek, jong & oud, gaat volledig uit zijn dak 
met pratende apen, struisvogels en konijnen. Buikspreekles voor het publiek kan natuurlijk niet ontbreken, 
maar wel op een hele verrassende wijze!

Het spel dat tijdens de spelshow wordt gespeeld, begrijpt zelfs onze quizmaster dus moet voor het publiek 
een eitje zijn. Voor de kandidaten zijn er leuke prijzen te winnen en de kinderquiz kent alleen maar winnaars!

Een bijzondere dansles voor groot & klein tijdens de Rock & Roll show! 

Een professioneel stukje amusement voor de gehele dag is overal denkbaar, zowel binnen als buiten! Met 
de unieke openluchtshow vanaf onze luxe podiumwagen zorgt Ton Laros ervoor dat het ook op uw bedrijf,   
camping, schoolplein, winkelcentrum, braderie of kindervakantiewerk een feest wordt voor de hele dag!



TON LAROS - SPELSHOWS
Wilt u écht iets interactiefs voor uw bezoekers? Dan zit u met een spelshow van Ton Laros zeker goed! We 
hebben spelshows voor zowel kinderen als volwassenen. 

Bij de Kinderspelshow mogen kinderen als deelnemer het podium op bij Ton en mogen ze een gooi doen 
naar de winst. Er zijn leuke prijzen te winnen met het stokvangspel, reuzegroot memoriespel, het ballonnen-
spel en nog veel meer. Niet gewonnen? Niet getreurd, ook voor de verliezers is er een aardigheidje.

Voor een volwassen of gemengd publiek zijn er de Casinoshow en de Rad van Fortuin Show. Met het 
spannende kluizenspel of een draai aan het rad maakt iedereen kans op leuke prijzen. Met de presentatie door 
Ton Laros is dit echt een publiekstrekker. Beide shows kunnen qua niveau en te winnen prijzen aangepast 
worden aan iedere doelgroep. Een ideale show voor winkelcentra en (week)markten.

Alle shows kunnen zowel binnen met een prachtig decor of buiten in een luxe podiumwagen gebracht worden.  
Ook de spelshows boekt u altijd inclusief licht, geluid, decor of podiumwagen. De prijzen kunnen door ons 
verzorgd worden, maar kunt u ook zelf aanleveren eventueel in samenwerking met uw partners. 
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