


A NIGHT AT 
CARGO CLUB
Cargo Club in Antwerpen lanceert 
een nieuw concept voor kleinschalige 
bedrijfsevenementen om uw relaties 
op een veilige manier samen te 
brengen en te inspireren:  
A night at Cargo Club. 

Het concept van Cargo Club 
combineert live entertainment 
met een seated dinner in een 
sprankelende mix. 

Qua liveshow kan u kiezen tussen 
drie formules: Magic, Music of 
Stand-up comedy



Samen met collega’s of klanten geniet u tijdens een seated dinner van een liveshow met een 
Belgische artiest. De beperkte groep en de clubsetting maken het gebeuren extra intiem en 

onvergetelijk. U kan kiezen uit drie formules:



MAGIC MET NICHOLAS
Na het succes van zijn eerste theatervoorstelling ‘Echt’, komt 
Nicholas met een volledig nieuwe voorstelling, getiteld  
‘In Alle Eerlijkheid’. Een voorstelling waarin hij af en toe 
een tip van de sluier licht, ja zelfs uitlegt hoe hij je om de tuin 
leidt, om je dan alsnog met verstomming te slaan. 

Verbazingwekkende acts waarvoor u niet alleen geen 
verklaring heeft, maar waarvan u rotsvast overtuigd bent 
dat er helemaal geen verklaring voor kàn bestaan. Geen 
toeters, geen bellen, geen rookgordijnen, geen dubbele 
bodems, gewoon puur Nicholas: groots in zijn eenvoud, 
ongeëvenaard in zijn vak.



MUSIC MET MATHIEU & 
GUILLAUME 
‘Troubabroers’ van de lage landen. 
Mathieu & Guillaume Engels zijn twee broers die 
elkaar op vocaal vlak perfect aanvullen. Mathieu 
als gedreven leadzanger en gitarist, Guillaume 
als tweede stem die ook mondharmonica speelt. 
Zowel het betere Nederlandstalige lied als Franse 
chansons liggen aan de basis van hun repertoire 
met een gezonde mix van folk, kleinkunst van de 
nieuwe generatie en kwalitatieve pop. 

Een concert met Mathieu & Guillaume is een pure 
beleving, ze weten de juiste sfeer te zetten en zo 
hun publiek te begeesteren. 

Niet enkel hun muziek maar ook de zowel 
ontroerende als grappige verhalen zorgen ervoor 
dat een avond met deze jongens nog lang blijft 
nazinderen.

Kortom, geboren entertainers!



STAND-UP COMEDY  
MET BERT GABRIËLS 
Bert Gabriëls is vooral bekend van het Canvas-programma 
‘Zonde van de zendtijd’.

In februari 2004 begon Bert met een comedy act op het open 
podium in de Engelenbak in Amsterdam. Twee maanden 
later stond hij in de finale van het AKF Stand-up concours. 
In mei 2004 won hij in Vlaanderen de 123 Comedy Award 
voor beginnend talent en in juni 2004 won hij de Radio 
2-humorprijs. Eind 2004 haalde Bert de finale van de Culture 
Comedy Award. De daaropvolgende jaren bundelde hij zijn 
stand-up ervaring in verschillende avondvullende shows: 
‘Gestorven Onzin’, ‘Pech’, ‘Druk Druk Druk’, ‘Van mij mag 
het’, ‘Gelukzoeker’. Zijn shows zijn een opeenstapeling van 
herkenbare situatiecomedy en humoristische, kritische 
bedenkingen bij de kleine onhebbelijkheden van de 
mens. Een aanrader.



Cargo Club is gelegen in het Antwerpse Schipperskwartier, op een boogscheut van het MAS.  
Het karaktervolle en op maat uitgewerkte interieur van de club is het ideale decor voor deze dinnershows. 

De avond start en eindigt met een zittende receptie aan hoge tafels.  

Tijdens het optreden wordt een seated diner verzorgd met een kwalitatieve catering.

Momenteel zijn groepen tot 50 personen mogelijk; als de regels versoepeld worden,  
kan dit aantal verhoogd worden volgens het dan geldende protocol. 

€ 250  
per persoon,  
exclusief btw  

(voor groepen van  
50 personen)



Inbegrepen in dit budget:

• Huur van de zaal
• Schoonmaak en vaste onkosten
• Receptie
• Optreden Nicholas, Mathieu & Guillaume of Bert Gabriëls 
• Seated dinner
• Drankenforfait met open bar
• Slotdrink
• Eventmanager en professionele bediening







Uiteraard kunnen we voor uw bedrijfsevent ook met andere artiesten samenwerken en een offerte op maat uitwerken. 
Dit zijn enkele artiesten die we zouden kunnen voorstellen:

Hooverphonic
Natalia

Mama’s Jasje
Daan

Filip Kowlier
Bart Peeters

Guga Baul
David Galle
Kamagurka

Henk Rijckaert

Gili
Daniel Adrian
Patrick Pickart

Dominik Messiaen



  

CARGO CLUB
Lange Schipperskapelstraat 11-13

2000 Antwerpen
tel +32 (0)478 28 27 83

info@cargoclub-events.be
www.cargoclub-events.be


