
 

Rechtenvrij te gebruiken interview voor publicaties ter ondersteuning van de kaartverkoop van 

Rudolph’s Bakery Live; De Feestdagen.  

 

Vijf vragen aan Rudolph van Veen: 

 

1. Wat gaan we te zien krijgen in Rudolph’s Bakery Live? 

‘Het is een theatershow waarbij ik letterlijk en figuurlijk een kijkje in mijn keuken geef. Middels 

verhalen en anekdotes en natuurlijk demonstraties van verschillende recepten hoop ik iedereen te 

inspireren zelf ook heerlijk ontspannen de feestdagen door te komen. De sfeer is daarbij op en top 

gezellig met Diederick Ensink als multi-instrumentale gast. Diederick is net als ik een enorme 

kerstliefhebber en is al maanden bezig met een prachtig muzikaal arrangement dat een heel 

belangrijk onderdeel vormt van de show. Wij verheugen ons allebei enorm om er samen een 

ouderwets gezellig en inspirerend avondje uit van te maken.’ 

 

2. Wat gaan de bezoekers proeven? 

‘In elk geval de gezellige sfeer! Wij bieden een heerlijke theatershow en dat is natuurlijk wel iets 

anders dan een restaurant bezoek. Maar vanzelfsprekend zullen de dingen die ik op het podium 

maak door iemand geproefd mogen worden.’  

 

3. Wat is Rudolph’s ultieme kerstgerecht? 

‘Zelf houd ik enorm van alle echte Kerstklassiekers, Weihnachtsstollen, Engelse Christmascakes, 

Traditionele Kerstpudding, maar ook een mooie rollade met daarbij alle garnituren zoals 

stoofpeertjes, cranberry saus, geroosterde groenten, geglaceerde kastanjes en oven geroosterde 

aardappels.’ 

 

4. Moeten we niet een beetje oppassen voor de lijn met al dat lekkers wat Rudolph maakt? 

Wat is zijn tip? 

‘Dat je misschien extra lekker eet rond de feestdagen wil toch niet per se zeggen dat je dan ook 

meer, of grotere porties eet? Voor mij zit ‘m dat ‘extra lekkere’ overigens voornamelijk in de sfeer die 

je maakt met je familie en de gasten die je hebt.’ 

 

5. Is kerst, zoals bij veel mensen, ook het favoriete seizoen van Rudolph? 

‘Ja, echt! Mijn ouders hadden eerlijk gezegd geen betere naam voor mij kunnen bedenken      ’ 

  


