
 
      De Max Online Show 

Een humoristische online tv-show, op maat gemaakt voor uw bedrijf of organisatie, door 

cabaretier en presentator Max van den Burg.    

Met de actualiteit van Dit Was Het Nieuws, de snelheid van De Wereld Draait Door en de 

stijl van Zondag met Lubach, zorgt Max voor een satirische en verbindende online-show, 

van 15 tot 20 minuten. Vóór en óver uw bedrijf, of branche.  

Ideaal als ijsbreker van een online event, of juist als ontspannende afsluiter. Als 

break bij een webinar, bij een heisessie, of als verbindend onderdeel van een 

personeelsfeest.  

De show kan live worden gestreamd vanuit de studio op afstand gestreamd worden, of 

pre-recorded worden aangeleverd. Ook kan Max op basis van een online 

dagvoorzitterschap, in één dag een show maken, over die dag. 

Alles in overleg, Max garandeert dat het smaakvol en voorál leuk wordt! 

              
      
  Youtube link promo Max Online Show:         https://youtu.be/EnEv3325AnM 

 

 
  



 

 

 

Max van den Burg (1971), is cabaretier, dagvoorzitter en presentator.  

 

Afgestudeerd als docent/regisseur aan de Toneelacademie 

Maastricht, won hij in 2008 de publieksprijs op het 

Camerettenfestival. Sindsdien toert hij onafgebroken langs de 

Nederlandse theaters, deed talloze bedrijfsoptredens, maakte 

bedrijfsfilms en was te zien in tv-programma’s als BNNVARA’s 

RAMBAM, sketch-programma’s, films en in veel tv-commercials.  

 

 

Met zijn cabaret-, presentatie- én bedrijfservaring, weet Max doelgericht, verbindend 

en interactief te entertainen, zodat er niet alleen wordt gelachen, maar ook iets 

wezenlijks wordt overgebracht. 

 

In het verleden verzorgde Max optredens voor onder andere: 

 
KPMG / Ned. Ver. Van Deurwaarders  / Gemeente Amsterdam / TNO / COA  / Rabobank / Brabant 
Centrum / ECN /Min. van Justitie & Veiligheid / IND/ Patina. 

 

Vanuit zijn studio aan huis, kan Max professioneel live streamen, opnemen en 

aanleveren, alles op maat gemaakt, passend bij de gelegenheid, en de cultuur van het 

bedrijf of de organisatie. 

 

Ook is Max in te huren als ‘infotainer’.  Hierbij geeft hij bijvoorbeeld lesprogramma’s, 

trainingen of iedere andere vorm van informatie-overdracht een ‘entertainment-sausje’, 

zodat de boodschap makkelijker en beter wordt overgebracht.  Zowel offline, als online. 

  

 
 


