
Bollywood – The Show speelt al een 
aantal jaren met succes over de hele 
wereld en is nu back in Nederland! In 
deze spectaculaire musical komt ’s we-
relds grootste filmindustrie, Bollywood, 
tot leven. Een terugblik op 80 jaar Indi-
ase filmgeschiedenis aan de hand van 
prachtige beelden, indrukwekkende 
choreografieën en succesvolle sound-
tracks.
Meer dan 50 dansers, zangers en ac-
teurs zullen het verhaal vertellen waar-
in één van Indiaas grootste 
filmdynastieën centraal staat: de fami-
lie Merchant.  Deze musical brengt een 
krachtige mix van dromen, opofferin-
gen, opstandigheid en romantiek. 
De hoofdrollen worden gespeeld door 
Carol Furtado (als Ayesha), Dipender 
Singh (als Uday), Arif Zakaria (als Shan-
tilal) en de choreografie, die de hele 
show compleet maakt samen met de 
muziek, wordt verzorgd door choreo-
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grafe Vaibhavi Merchant. De jongste 
van de familie Merchant. Deze dame 
heeft ook de choreografie gedaan van 
één van de populairste liedjes van 
2005 en hier ook nog awards voor ge-
wonnen, namelijk: ‘Kajra Re’ van de 
film Bunty aur Babli. 
Er wordt zoveel enthousiasme en ener-
gie in Bollywood – The Show gestoken 
dat er moeiteloos overgeschakeld 
wordt van het traditionele India naar 
de glitter en glamour van de moderne 
filmwereld.
Het is een show voor iedereen. Niet al-
leen voor Bollywood fans, maar voor 
iedereen die van entertainment houdt. 
Deze indrukwekkende musical is te zien 
in verschillende locaties in Nederland, 
maar alleen de gehele maand februari! 
Dus wees snel! Benieuwd naar de 
speellijst en wil je meer informatie? 
Kijk dan snel op 
www.merchantsofbollywood.nl. 

De Rotterdamse Narsingh is een Neder-
landse acteur, presentator, columnist 
en programma-maker van Surinaamse-
Hindoestaanse afkomst. 
De afgelopen jaren heeft hij het onwijs 
druk gehad. Zo was hij onder andere 
werkzaam bij FunX, had hij gastrollen in 
verschillende series, speelde in de film 
‘Saiyan Chitchor’ en de hoofdrol in de 
film ‘Over Rozen’. Sinds 2002 is hij het 
gezicht van het OHM jongerenpro-
gramma Ch@tney.NL. Nu is Narsingh 
klaar voor zijn cabaret debuut met de 
avondvullende voorstelling: Trots op 
Rotiland.  De show gaat over Narsingh’s 
zoektoch door het leven. Dit is zeker 
niet de makkelijkste, maar wel de leuk-
ste. Want wat moet een Hindoestaan 
als hij geen arts of advocaat wil wor-

Trots op 
Rotiland 

Bovendien maakt iedereen tijdens de 
Shaadibeurs kans op een geheel ver-
zorgde huwelijk! Kijk voor de volledige 
standhouderslijst en de voorwaarden 
op www.shaadibeurs.nl. 
De entree is helemaal gratis!
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den? Of zanger van het levenslied? 
Narsingh leidt je met zijn zoektocht 
langs Roti en Bollywood, Cricket en 
Goeroes, Suriname en India, Hindoe en 
Landbouw, Prem en Gandhi. Wat over-
eind blijft is de trots op Rotiland! Nar-
singh is proud of Rotiland en dat laat 
hij weten ook! Ben jij ook trots op Roti-
land of heb je gewoon zin om een 
avondje te lachen? Kijk dan snel voor 
meer informatie en de speellijst op 
www.narsingh.nl. 

Heb je dit jaar misschien een huwelijk 
binnen de familie of heb je zelf trouw-
plannen? Dan mag je de Shaadibeurs 
op 5 & 6 maart van 11 uur tot 17 uur 
echt niet missen! Het is niet alleen de 
mooiste, maar ook de grootste Shaadi-
beurs van Nederland! 
Gedurende de twee dagen van de beurs, 
die plaats vindt in het Partycentre TMG 
Almere, zullen maar liefst 40 gastvrije 
standhouders jou op de hoogte kunnen 
brengen van de allernieuwste trends en 
mogelijkheden op het gebied van het 
(Hindoestaanse) huwelijk. 
Waar je ook naar op zoek bent, deze 
beurs heeft het allemaal! Indiase 
(bruids)kleding, taarten en gebak, ex-
clusieve Marho’s, lekkere mithai, trouw-
auto’s, een chique trouwkaart, henna 
en nog veel meer! De Shaadibeurs kan 
jouw huwelijk al in 1 dag regelen! So let 
your dreamwedding come true!
Iedere standhouder heeft een eigen 
spetterende beursaanbieding. 

Indiase showbizz komt tot leven! 
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Mujhse 
Shaadi 
Karogi?  
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