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what The summer’what The summer’wha

I summer’s almost stumbled out of 
bed I got ready for the struggle I 
smoked a cigarette And I tightened 
up my gut I said this can’t be me Must 
be double And I can’t forget,I can’t 
et I can’t forget but I don’t remem-
be double And I can’t forget,I can’t 
et I can’t forget but I don’t remem-
be double And I can’t forget,I can’t 

ber what I’m burning up the road I’m 
heading i can’t forget I got this old 
address Of someone that I knew It 
was high and fi ne and free Ah, you 
should have seen us And I can’t for 
was high and fi ne and free Ah, you 
should have seen us And I can’t for 
was high and fi ne and free Ah, you 

it I can’t forget I can’t forget but I 
don’t remember who I’ll be there to-
day With a big bouquet of cactus I got 
this rig that runs on memories And I 
day With a big bouquet of cactus I got 
this rig that runs on memories And I 
day With a big bouquet of cactus I got 

omise cross HEart, AND I can’t forget 
They’ll never catch us But if they do, 
omise cross HEart, AND I can’t forget 
They’ll never catch us But if they do, 
omise cross HEart, AND I can’t forget 

just tell them it was me Yeah I loved 
They’ll never catch us But if they do, 
just tell them it was me Yeah I loved 
They’ll never catch us But if they do, 

you all my life And that’s how I want 
to end it The summer’s almost gone 
The winter’s tuning up Yeah, the sum-
mer’s gone But a lot goes on fore-
The winter’s tuning up Yeah, the sum-
mer’s gone But a lot goes on fore-
The winter’s tuning up Yeah, the sum-

ver And I can’t forget, I can’t forget 
I can’t forget but I don’t remember 
ver And I can’t forget, I can’t forget 
I can’t forget but I don’t remember 
ver And I can’t forget, I can’t forget 

what The summer’what The summer’wha

LEONARD
bed I got ready for the struggle I 

LEONARD
bed I got ready for the struggle I 
smoked a cigarette And I tightened LEONARDsmoked a cigarette And I tightened 
up my gut I said this can’t be me Must LEONARDup my gut I said this can’t be me Must 
be double And I can’t forget,I can’t LEONARDbe double And I can’t forget,I can’t COHEN
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Speciaal voor deze nu al memorable zomer, bieden wij hierbij ons zomeraanbod aan. Miljoenen mensen gaan 
dit jaar niet op vakantie en er vinden deze zomer geen festivals plaats. Het geld brandt in de zakken en wij zijn 
er van overtuigd dat veel mensen iets leuks willen doen. Onze artiesten staan te popelen om weer aan de slag 
te kunnen. We kijken daarom graag samen met je naar de mogelijkheden om de gaafste optredens compleet op 
maat voor jullie theater te verzorgen. Wat denk je van bijvoorbeeld vaker spelen op één dag, een leuke line-up 
show of zelfs een fietstocht in combinatie met diverse acts? Alles is bespreekbaar, niets is ondenkbaar! ‘Het 
nieuwe normaal’.

We kijken ernaar uit om samen snel weer mooie theaterherinneringen te maken! 
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TRAPPEN & GRAPPEN

DE CABARET 
CLUB

400 kaarten verkopen op één dag? 
Het kan!

Vanaf 1 juli is het toegestaan om 100 bezoekers te ontvangen.
Wat is leuker dan actief bezig te zijn én te genieten van 
fantastische acts? We bieden twee concepten; één om te gieren 
en de ander met muziek! 

Er zijn vier verschillende routes, je verkoopt dus 100 start-
bewijzen per locatie. De bezoeker vertrekt vanuit thuis op de 
fiets naar de eerste locatie om te genieten van de eerste show. 
Daarna weer door naar de volgende plek. Welke artiest staat 
daar? Welke act en waar? Zo gaat een bezoeker in een groep 
van maximaal 100 personen genieten van een middag fietsen 
in combinatie met theater in de buitenlucht! Bij speellocaties 
kun je denken aan bedrijventerreinen in jouw omgeving.

Jullie zorgen voor de locatie’s en de route, wij voor de acts. 
Betrek de lokale horeca erbij en de dag is compleet!

Haal het terras naar jouw podium en laat bezoekers 
genieten van een super leuke, te gekke line-up show. 
Creëer met verschillende zitjes op veilige afstand een 
andere theaterbeleving voor je publiek die ze nooit 
zullen vergeten. Laat ze ondertussen genieten van een 
lekker drankje en ben in staat om ze deze zomer alsnog 
een avond uit te bieden!

De Cabaret

Dries floris
dries@spoor12.nl

06 29 057 586

Maaike Vinck
Maaike@spoor12.nl

06 51 244 740

Merel Sengers
Merel@spoor12.nl

06 29 743 988


