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Even voorstellen 

Ik ben geboren op 2 mei 1990 
in ’s-Hertogenbosch. Op mijn 6de ver-
jaardag werd ik aangestoken met het 
goochelvirus door mijn vader, die 
tijdens mijn kinderfeestje als verrassing 
een goocheloptreden gaf. Op 16-jarige 
leeftijd gaf ik mijn eerste professionele 
optreden voor publiek tijdens een 
culturele avond op mijn middelbare 
school. Vanaf dat moment ging het erg 
snel en won ik in korte tijd diverse 
prijzen met mijn acts. Zilver op het NK 
goochelen, de Dynamite Magic Award 
voor beste toneel act en de Magische 
Loge Award voor beste nieuwe talent.  
 

De laatste jaren heb ik mezelf verdiept in 
allerlei verschillende disciplines van het 
goochelen. Inmiddels ben ik staat om op 
elke locatie en voor elk publiek een 
topkwaliteit performance neer te zetten. 
Vingervlugheid, komische acts en groots 
spektakel met fakkels en zwevende 
assistentes. Toch ligt mijn hart bij het 
optreden voor kinderen. Dit vind ik het 
allerleukste om te doen. Ik ben er dan 
ook trots op dat ik de laatste jaren mijn 
medewerking heb mogen verlenen aan 
prominente kinderprogramma’s zoals:  
De Schatkamer van de Efteling,  
De Magische Winkel en De Buitendienst. 
Daarnaast reis ik vanaf het najaar 2021 
langs de theaters met mijn familie-
voorstelling The Magic Show. 

 

“Heel leuk, jong en fris! Ik heb me geen 
moment verveeld. Toen begon ineens 
die box te zweven en ik dacht alleen,  
hoe kan dat nou!”    Angela Groothuizen 



  

Mogelijkheden 

Beter kom je even met de neus 
uit de boeken en berg je de 
potloden op in je laatje als 
goochelaar Lars van Tuijl 
langskomt met zijn magische 
schoolvoorstelling!  
Lars weet als geen ander hoe hij 
de belevingswereld van kinderen 
aanspreekt met komische, 
interactieve en leerzame acts.  
 

Bij feestelijke gelegenheden 
komen talloze versieringen 
tevoorschijn vanuit een wel hele 
kleine doos en natuurlijk mag 
ook een zwevende tafel niet 
ontbreken. De kinderen en hun 
begeleiders zitten niet alleen op 
het puntje van hun stoel, maar 
krijgen regelmatig de kans om 
mee te bewegen of zelfs te 
assisteren op het podium. En 
wat is er toch aan de hand met 
die juf of meester? Die lijkt 
plotseling te beschikken over 
verborgen talenten... 
 

ONS AANBOD: 
* De Feestelijke Show 

* De Thematische Show 
* De Educatieve Show 

* Maatwerk & 
Speciale verzoeken 



  

DE FEESTELIJKE SHOW 
 
Als er iets te vieren valt of wanneer je de 
kinderen gewoon wilt verrassen met een 
leuke en indrukwekkende voorstelling, dan is 
de Feestelijke Show de beste keuze.  
 
Deze voorstelling bestaat uit een combinatie 
van visuele acts op muziek, leuke grapjes en 
interactie met de kinderen. Dankzij een 
aantrekkelijk uitziend decor en een 
professionele geluidsinstallatie wanen de 
kinderen zich echt in het theater. 
 
Deze show is uitermate geschikt voor de 
eerste- of laatste schooldag, de opening van 
een nieuw schoolgebouw, een jubileum of 
gewoon op elke willekeurige dag middenin 
het schooljaar! 
 

TECHNISCHE INFORMATIE 
 
Tijdsduur: 
+/- 50 minuten 
 
Voorbereidingstijd:  
* opbouw +/- 45 min 
* afbouw +/- 30 min 
* pauze tussen shows +/-  30 min 
 
Inbegrepen: 
* geluidsset incl. headset  
* decorwand + L-banners 
* sfeerverlichting (optioneel) 
 
Benodigdheden: 
* speelvlak van ten minste 5 meter 
breed bij 3 meter diep 
* een beschikbaar stopcontact 
* parkeerplaats dichtbij ingang voor 
laden en lossen 
 
Geschikt voor: 
* één show voor alle leeftijden 
* differentiatie mogelijk (bijv. onder- 
en bovenbouw apart) bij twee shows 
 

PRIJZEN* 
 
1x show:     € 395,- 
2x show: (zelfde datum)   € 495,- 
2x show: (andere datum)   € 595,- 
 
Er is een gereduceerd tarief voor 
kleine scholen (<100 leerlingen). 
Prijs op aanvraag. 
 
*Alle genoemde prijzen zijn excl. 9% BTW.  
Reiskosten zijn inbegrepen. 

 
 
 

De Feestelijke Show 



  

DE THEMATISCHE SHOW 
 
Wanneer er op school een feestelijk thema in 
de aandacht staat dat je op een leuke manier 
wil invullen, dan is de Thematische show 
waarschijnlijk precies wat je zoekt.  
 
Lars beschikt over een uitgebreid repertoire 
aan verschillende trucs voor alle leeftijden. 
De kans is groot dat er al een complete show 
in het door jou gewenste thema klaarligt. Zo 
niet, dan is Lars in staat om samen met zijn 
creatieve team een passende show op maat 
te verzorgen.  
 
Veelgevraagde thema’s zijn onder andere: 
Halloween, Sinterklaas, Kerstmis, 
Koningsdag, en het huidige thema van de 
Kinderboekenweek.  
 

TECHNISCHE INFORMATIE 
 
Tijdsduur: 
+/- 50 minuten 
 
Voorbereidingstijd:  
* opbouw +/- 45 min 
* afbouw +/- 30 min 
* pauze tussen shows +/-  30 min 
 
Inbegrepen: 
* geluidsset incl. headset  
* decorwand + L-banners 
* sfeerverlichting (optioneel) 
 
Benodigdheden: 
* speelvlak van ten minste 5 meter 
breed bij 3 meter diep 
* een beschikbaar stopcontact 
* parkeerplaats dichtbij ingang voor 
laden en lossen 
 
Geschikt voor: 
* één show voor alle leeftijden 
* differentiatie mogelijk (bijv. onder- 
en bovenbouw apart) bij twee shows 
 

PRIJZEN* 
 
1x show:     € 395,- 
2x show: (zelfde datum)   € 495,- 
2x show: (andere datum)   € 595,- 
 
Er is een gereduceerd tarief voor 
kleine scholen (<100 leerlingen). 
Prijs op aanvraag. 
 
*Alle genoemde prijzen zijn excl. 9% BTW.  
Reiskosten zijn inbegrepen. 

De Thematische Show 



  

De Educatieve Show 

DE EDUCATIEVE SHOW 
 

Edutainment, dat is entertainment 
gecombineerd met een educatief onderwerp. 
Ben je op zoek naar een leuke trigger of 
feestelijke afsluiting van een educatief 
thema? Dan voldoet de educatieve show 
vast en zeker aan al je wensen!  
 
In het karakter van professor Las-R (Laser) 
verbaast en vermaakt Lars kinderen terwijl ze 
leren over serieuze onderwerpen. 
Professor Las-R is een expert op het gebied 
van alles. Nou ja, als je het hem vraagt dan. 
Met zijn knotsgekke experimenten laat hij 
zien waar je op moet letten als je sociale 
media gebruikt, verzint hij duurzame 
oplossingen tegen klimaatverandering en 
pakt hij pesten aan.  
 
Andere veelgebruikte thema’s op school 
hebben te maken met verkeer, gezonde 
voeding, leesbevordering en reizen door de 
tijd. Professor Las-R verdiept zich ook graag 
in nieuwe onderwerpen en is zeker bereid 
daarvoor een show op maat te ontwikkelen.  
 

TECHNISCHE INFORMATIE 
 
Tijdsduur: 
+/- 50 minuten 
 
Voorbereidingstijd:  
* opbouw +/- 45 min 
* afbouw +/- 30 min 
* pauze tussen shows +/-  30 min 
 
Inbegrepen: 
* geluidsset incl. headset  
* decorwand + L-banners 
* sfeerverlichting (optioneel) 
 
Benodigdheden: 
* speelvlak van ten minste 5 meter 
breed bij 3 meter diep.  
* Een beschikbaar stopcontact. 
* Parkeerplaats dichtbij ingang voor 
laden en lossen. 
 
Geschikt voor: 
* sommige thema’s lenen zich meer 
voor alleen onder- of bovenbouw. 
 

PRIJZEN* 
 
1x show:     € 395,- 
 
COMBINATIE PAKKET 
 
Dat zijn dus 4 shows voor  
nog geen € 200,- per stuk!  
Vrij in te plannen op verschillende 
momenten in het schooljaar. 
Verschillende thema’s mogelijk. 
Bijvoorbeeld:  
Sprookjes (groep 1/2),  
Voeding (groep 3/4),  
Reis door de tijd (groep 5/6) 
Mediawijsheid (groep 7/8) 
 
*Alle genoemde prijzen zijn excl. 9% BTW.  
Reiskosten zijn inbegrepen. 
 



  

Maatwerk & 
Speciale verzoeken 

MAATWERK 
 
Heb je zelf een voorstel voor een 
(educatief) thema? 
Wil je weten wat er mogelijk is voor 
een bepaald budget? 
Ben je geïnteresseerd in langere- of 
juist kortere shows? 
 
Neem dan contact met ons op om al 
je maatwerk ideeën te bespreken. 
Wij zijn in staat om veel verzoeken 
in eigen beheer te realiseren. Denk 
hierbij aan het ontwikkelen van 
decor / aankleding, op maat 
gemaakte trucs, en grafische 
vormgeving. 
 

 
 

SPECIALE VERZOEKEN 
 
Verwelkomt de school een nieuwe 
directeur, wordt er een nieuw 
schoolgebouw geopend of viert een 
collega een bijzonder jubileum? 
 
Dan is het natuurlijk bijzonder leuk als 
Lars in zijn voorstelling hier speciale 
aandacht aan kan besteden! Zo 
beschikt Lars over een magische kast 
waar hij personeelsleden uit kan laten 
verschijnen of in kan laten verdwijnen 
bij een afscheid. Op zoek naar een 
toffe presentatie van een nieuw logo? 
Ook dat is geen enkel probleem. Neem 
contact met ons op om speciale 
verzoeken met ons te bespreken.  
 

 
 
 



  

Referenties 

 
“Wat een geweldige dag! De 
kinderen hebben genoten van 
aangepaste shows op leeftijd 
en de kinderen waren 
verbaasd en onder de indruk. 
Goede interactie met de 
kinderen en niks op aan te 
merken. Super super super!!” 
 
      Saltoschool de Hasselbraam 

“De kindershow bij ons op 
school in Bussum voor de 
groepen 1-4 was erg leuk! 
Professioneel, mooie opbouw, 
kinderen en wij als 
leerkrachten hebben genoten! 
Aanrader!” 
 
Basisschool De Hoeksteen 
 

 

“Lars is een echte entertainer 
met een hoop humor richting 
de kinderen en volwassenen. 
Lars heeft het zelfs voor 
elkaar gekregen om 
puberende groep achters stil 
te krijgen met zijn 
waanzinnige trucs! Zeker een 
aanrader!” 
 
Valentijnschool 

 
 

 

“Lars was de afsluitende act 
bij ons met de koningsspelen. 
Het was geweldig! Kinderen, 
leerkrachten en ouders 
hebben genoten van de show. 
Interactie was super waardoor 
er een zeer hoge 
betrokkenheid was. Omgang 
met de kinderen ook top! 
Bedankt Lars!” 
 
Basisschool de Schakel  

 



  
Covid-19 proof 

 
CORONA PROOF GENIETEN 

 
In aanraking komen met verschillende vormen van kunst en cultuur is een 
belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. 
Naast de educatieve waarde, is het kijken naar een toneelvoorstelling in deze 
tijd een welkome afwisseling en een belangrijke uitlaatklep. 
 
Om te kunnen voorzien in deze behoefte en daarbij de huidige maatregelen 
vanuit de overheid in acht te nemen heeft Lars een aantal 
voorzorgsmaatregelen genomen. 
 
*  Lars draagt binnen de school een mondkapje (m.u.v. de voorstelling). 
*  De voorstelling maakt zoveel mogelijk gebruik van visuele trucs. 
 Interactie vindt plaats vanuit de eigen zitplaats van de kinderen. 
 Bij een enkele kinderlijke helper op toneel houdt Lars 1,5 meter afstand. 
* Bij griep- en verkoudheidsklachten blijft Lars thuis. 
 Het optreden kan kosteloos worden verplaatst naar  

een andere datum of worden geannuleerd. 
 
* Indien nodig, speelt Lars meerdere shows  

voor kleine groepen kinderen. Als deze  
shows op dezelfde dag worden gespeeld, 
wordt hiervoor geen meerprijs gerekend!  

  

   
 



 
 

LARS VAN TUIJL  

MAGIC ENTERTAINER 

H.o.d.n. ALL-Illusions 

 

Oranjetip 9 

5345 HZ  Oss 

 

lars@all-illusions.com 

+31 (0)6 30033988 

www.goochelaar-larsvantuijl.nl 

 

CONTACT >> 

https://www.goochelaar-larsvantuijl.nl/
https://www.goochelaar-larsvantuijl.nl/contact

