DèVèltOp schittert op Kerstshows in Dorpshuis Theater in Lieshout.
Op vrijdag 17 en zondag 19 december 2010 zijn in het Dorpshuis Theater in Lieshout
twee schitterende Kerstshows gegeven door DèVèltOp uit Aarle-Rixtel en drie gast
artiesten. Dit zou een coproductie moeten zijn geworden met zangeres Franka van der
Linden, maar die heeft helaas haar optredens af moeten zeggen wegens
gezondheidsredenen. Het werden twee prachtige Kerstshows in een sfeervol en
uitverkocht Dorpshuis Theater in Lieshout.
Voor deze beide Kerstshows was het Dorpshuis Theater omgetoverd in een prachtig winter
decor compleet met kerstbomen en vele duizenden lichtjes. Er was live muziek in de foyer
van toetsenist Peter Stultiens. En de gasten werden door de Kerstman en Kerstvrouw
verwelkomd met een glas glühwein en een kerstbonbon.
Nadat de Kerstman met zijn bel de aanvang van de show aankondigde nam presentator
Theo van Gerwen eveneens uit Aarle-Rixtel het woord en kondigde op een mooie amusante
manier de artiesten aan. Aan zangeres Marie-Christien Verstraten de eer om het spits af te
bijten, zij zong een aantal prachtige luisterliedjes maar ook aanstekelijk vrolijke nummers.
Op de zondag was het de Voice-van Lieshout Carlos Donkers die de Kerstshow opende.
Carlos zong met zijn schitterende stemgeluid enkele mooie eigen geschreven nummers en
wat meer bekende liedjes.
Hierna was het de beurt aan DèVèltOp, komisch en kolderiek topamusement van de
bovenste plank. Mooie liedjes met eigen teksten welke op de bekende DèVèltOp manier
gebracht en gezongen werden. Al snel was het groot feest in de zaal en stond iedereen mee
te zingen met Anja, Gertie en Rikie en het sullige duo Theke en Pietje.
Het tweede gedeelte van de show begon met tonproater Frans Bevers die als Ciske dun
opgepimpte boer zijn prachtige verhaal kwam doen over zijn huwelijksleven en een tripje
naar de ‘grote’ stad Eindhoven. Het publiek smulde van zijn optreden en genoot met volle
teugen.
Daarna was DèVèltOp toe aan hun tweede optreden van de avond. DèVèltOp had nieuwe
nummers gemixt met hun bestaand repertoire en het resultaat mocht er wezen. Er werd
zowaar nog door het gehele theater publiek geschuifeld op het nummer Du van Peter
Maffay, welk natuurlijk komisch en kolderiek gebracht werd door DèVèltOp. Het werden twee
prachtige Kerstshows met een spetterend einde en een door de hele zaal mee gezongen ‘
I’m dreaming of a white christmas’ compleet met sneeuw.
De organisatie was in haar nopjes en het publiek enthousiast en tevreden waardoor deze
twee prachtige Kerstshows zeer zeker voor herhaling vatbaar zijn.
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