Magic Traffic Show
‘Een prijswinnende voorstelling’

De meest educatieve en magische show over het verkeer voor kinderen!
De Magic Traffic Show is een educatieve voorstelling over het verkeer. De show speelt in op de
veiligheid van kinderen in het verkeer en het plezierig leren van verkeersregels. De act heeft
diverse circus elementen zoals eenwielfietsen, jongleren en goochelen. Jori Veldhuizen (Jovel,
de artiest) heeft een geweldige interactie met het publiek door jarenlange ervaring als leraar
en entertainer! Geschikt voor iedere basisschool, culturele instelling of organisatie en een
meerwaarde op ieder evenement met jonge bezoekers. Dit is een voorstelling die inspeelt op
kinderen en het verkeer gecombineerd met magische elementen, humor en educatie!

“De grappigste verkeersles ooit!”
Stelt u zich eens voor… De aula of gymzaal volledig ingericht als verkeersplein, compleet
met zebrapad, belijning, een écht verkeerslicht en magische verkeersborden. De show
draait om een pakketje voor Jovel dat ergens klaarligt, maar waar en aan wie is het
afgegeven? De kinderen gaan Jovel helpen dit pakketje te vinden door antwoord te geven
op allerlei vragen over verkeersregels, borden en diverse verkeerssituaties. Samen gaan ze
op zoek en helpen Jovel. De interactie die ontstaat is geweldig en het is lachen geblazen
want: waarom zou je niet mogen fietsen op een ‘hoge bi’ (een fiets met een groot en klein
wiel), als het verkeersbord een fiets laat zien met gelijke wielen? Of waarom niet op een
fiets met één wiel of een enorm hoge driewieler? Let goed op tijdens de voorstelling! De
verkeersborden zijn magisch en kunnen nog wel eens veranderen..

“Met zijn Magic Traffic Show leerde hij ons over het verkeer via goocheltrucs en
circusacts. Het was een wervelende show, waarbij wij ons hebben
verbaasd en gelachen en wat waren we enthousiast.
De kinderen zouden op deze manier wel iedere dag over het verkeer willen leren!”
Basisschool Het Palet – Zoetermeer
Show gegevens:
-

Duur: 45 minuten
(andere speeltijd mogelijk)

-

Opbouw: 120 minuten
Afbouw: 60 minuten

-

Optimaal speelvlak:
7 meter x 6 meter x 5 meter (bxdxh)

-

Geschikt voor elke aula, sporthal of
lege ruimte: hoe groter de ruimte,
hoe groter de show!

-

Doelgroep: kinderen in de leeftijd van
3-11 jaar. De show is aanpasbaar aan
elke specifieke doelgroep.

Inclusief:
-

Geluidsinstallatie

-

Geluidstechnicus

-

Decor: elke ruimte kan worden
omgebouwd tot theater/verkleersplein

-

Speelvloer (geen toneel nodig)

-

Rookmachine
(alleen ingezet indien mogelijk)

Benodigdheden:
-

Stroom (220/230 Volt)

-

Speelplek

“Zijn magische shows weet hij moeiteloos aan te passen aan de wensen van onze scholen.
Of het nu een bepaald thema of specifiek lesdoel is, Jovel gaat er mee aan de slag.
Zijn shows laten zien dat leren ook op een leuke manier kan.
Laat je letterlijk en figuurlijk verrassen!”
Cultuurpad - Panningen

“Jovel is een van de beste
goochelaars voor kinderen van
Nederland. Jori Veldhuizen laat
iedereen verbaast staan:
jongleren, eenwielfietsen,
goochelen, clownerie:
hij kan alles!”
AD Haagsche Courant

De Magic Traffic Show wordt gespeeld
door Jori Veldhuizen: ‘Mijn inspiratie voor het
maken van deze voorstelling haalde ik uit mijn
ervaring als leraar in het basisonderwijs’
Meer over Jori Veldhuizen:
•

Gediplomeerd leraar basisonderwijs,

•

Opleiding ‘Begeleider in de Circuskunsten’ voltooid

•

Circusdocent bij het Jeugdcircus van Zoetermeer
van 2003 tot 2014

•

Van passie naar ervaren entertainer: Sinds 1 januari
2015 volledige focus op Jovel Entertainment en fulltime artiest!

Achtergrondinformatie:

‘Na het afronden van zijn HBO opleiding, de PABO, heeft Jori Veldhuizen vijf jaar gewerkt
als leerkracht in het basisonderwijs. Op de verschillende scholen waar hij werkte viel hem
op dat het vak ‘verkeer’ vaak achterbleef in vergelijking met de kwaliteit van de andere
vakken. Verkeersveiligheid is extreem belangrijk voor opgroeiende kinderen, daarom heeft
Jori deze show ontwikkeld. Met deze voorstelling worden verkeersregels en het belang
daarvan op een plezierige manier benadrukt, de kinderen leren en beleven tegelijkertijd.’

Magic Traffic Show wint prijs op NK Goochelen!
Op zaterdag 2 juli 2016 vond het Nederlands Kampioenschap
‘Goochelen voor Kinderen’ plaats in Theater Cultura in Ede.
Dit NK werd gehouden voor honderden jonge bezoekers en
een kinder- en vakjury. De jury kreeg tijdens het
kampioenschap de unieke en leerzame Magic Traffic Show te
zien en waardeerden de act enorm, de voorstelling werd
tweede van Nederland!

Bekijk de foto’s en video op:
www.jovelentertainment.com

