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Ladies & Gentlemen: Patronaat Proudly Presents…. 

PatroNight Dinnershow Extravaganza! 

 

Op 20 december 2018 kunt u tijdens de première 

van PatroNight Dinnershow Extravaganza! 

luxueus tafelen in de grote zaal van Patronaat 

gecombineerd met top entertainment.  

Laat u verrassen door de artiesten en verwennen 

met tongstrelende smaaksensaties. Een mooie 

gelegenheid om vrienden, familie, relaties of 

personeel op een heel bijzondere manier in de 

watten te leggen zo aan het eind van het jaar.  

Kortom: U komt ogen, oren, neuzen en monden 

tekort tijdens PatroNight Dinnershow 

Extravaganza!   

 

Het programma 

 

Mieke Koers 

U wordt welkom geheten door Miekes Muzikaal Behang. In een 

sfeervolle nachtclub setting zorgt zij voor een warm ontvangst en 

een veel belovend begin van de avond. Uitermate geschikt voor een 

ontvangst voor u en uw relaties. Mieke weet als geen ander de 

avond en haar gasten te betoveren met haar stem… 

 

 

Hanneke Drenth 

De cabaretier van de avond, Hanneke Drenth, is bekend van radio en 

televisie (Spijkers met Koppen/BNNVARA) en zorgt met haar team 

vanavond voor vele lachsalvo’s. Hanneke Drenth is buitengewoon 

getalenteerd zangeres en actrice. Komend jaar is Hanneke te zien als 

actrice in de serie Smeris (BNN-VARA), het sketch-programma Wannabees 

bij RTL 4 en in de succesvolle serie Klem II (BNN-VARA). Vanavond heeft 

zij een speciaal programma voor onze Dinnershow.  
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Niels Harder 

Internationaal vermaarde illusionist, Niels Harder, bekend van het 

programma Britain’s Got Talent, laat iedereen verbazen met zijn 

‘Crazy Magician Show’. Een optreden van Niels Harder zit bomvol 

glamour, komedie en magie. Als geen ander weet Niels zijn bruisende 

persoonlijkheid te combineren met hilarische illusies. Zijn wervelende 

shows zitten vol trucs en zijn een visueel spektakel met een enorme 

‘wow-factor’. Vanavond een Extravaganza-show, zoals alleen Niels die 

kan geven… 

 

 

 

 

Just a little bit more… 

Vriendinnen voor het leven, Esther en Anita, leerden elkaar eind jaren ’70 
kennen toen ze beiden deel uitmaakten van het TROS Top 50 ballet. 

Samen met Angéla Kramers, Patty Zomer, Ria Brieffies en Angela 

Groothuizen beleefden zij een succesvolle carrière met de Dolly Dots. Zij 

scoorden méér dan 25 hits en groeiden samen uit tot de succesvolste 

meidengroep uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Een feest der 

herkenning dus!  

 

 

Dinning with the stars 

 

Het sterrendiner van chef Michiel de Bruijn  

Chef-kok Michiel de Bruijn van Chefs On Tour heeft jaren in 

sterrenkeukens gewerkt, waarvan twee jaar als souschef bij 

restaurant Vermeer (**) in Amsterdam.  

 

Michiel zal - speciaal voor deze avond - een uniek gastronomisch 

concept met u delen, vergezeld van de prachtigste wijnen.  

Daarnaast zijn er tijdens het diner enkele muzikale en theatrale 

verrassingen, die we nog niet weg willen geven… 

 

PatroNight Dinnershow Extravaganza! kunt u gezellig afsluiten in 

het aangrenzende Patronaat Café voor een afterborrel.*  
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Een van de acht? 
 

Er zijn op deze bijzondere avond maar acht tafels (á 10 personen) beschikbaar, dus de beleving van 

deze avond is zéér exclusief! Zorg dat u dé dinnershow van het jaar niet mist. Dan heeft u 

gegarandeerd mooie verhalen om te vertellen tijdens uw eigen Kerstdiner.  

 

We horen graag of wij u als één van de acht gelukkigen mogen noteren voor de beleving van het jaar!  

 

Bel of mail ons via onderstaande contactgegevens.  

 

Een tafel (á 10 personen) van PatroNight Dinnershow Extravaganza! bedraagt € 3.000,- (ex.btw)  
 

 

Dit is inclusief:  

- Welkomstdrankje en aperitief   

- Een luxe en exclusief driegangen diner  

- Wijnarrangement bijpassend bij gerechten  

- Verrassend top-entertainment gedurende de 

hele avond  

- Koffie en thee met friandises  

* De gelegenheid tot na borrelen in Patronaat Café 

is voor eigen rekening.  

 

Tafelpartner Patronaat 

Patronaat is een broedplaats waar, met name, jong en nieuw talent zich creatief en muzikaal kan 

uiten en ontwikkelen. Het Haarlemse Poppodium (een van de grootste poppodia in Nederland) zet zich 

graag met hart en ziel in om dit mogelijk te blijven maken voor deze doelgroep. Als u een van de acht 

tafelpartners wordt van de PatroNight Dinnershow Extravaganza! steunt u dus direct ook deze nieuwe 

generatie muziekmakers en mag u zichzelf trotse ambassadeur noemen van Patronaat en de 

Popmuziek. 

 

Wanneer? 

Datum:  Donderdag 20 december 2018  

Aanvang:  19.00 uur  

Duur:   Tot ongeveer 23.00 uur  

 

Reserveren 

We hopen u te mogen verwelkomen. Wacht niet te lang, want VOL = VOL!  

Meld je aan via dinnershow@patronaat.nl.  
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