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Spectaculair: onder hlrynose tijdens een dinershow
UDEN I Enigejaren geleden raak-
te de negentienjarige goochelaar
Sven Bosch, gefascineerd door het
fenomeen hypnotiseren. Hij ven
diepte zich erin, won advies in bij
bekende, ervaren hypnotiseurs en
leerde deze 'kunst' tot in de fines-
se beheersen. Donderdag 29 sep
tember lanceert hij een, volgens
eigen zeggen, unieke Dinnershow,
bij Sam's Bistro aan de Kerkstraat
35 in Uden. Naast een heerlijk
diner krijgen gasten een bijzonde-
re avond voorgeschoteld. 14 sep-
tember is er een try-out.

Door: Wendy vaiLqssel

Sven Bosch, uit Dinther is geen door-
snee jongen. Terwijl school hem niet
boeide, leerde hij zich zelfvanaf
veertienjarige leeftijd talloze vinger-
vlugge kaarttrucjes. In eerste instan-
tie slechts om familie en vrienden
te vermaken. Hij werd echter dusda-
nig gegrepen door dit 'goochelvirus'
dat hij in de jaren die volgde truc na
truc leerde die hij uiteindelijk ook
aanschafte in een goochelwinkel.
Daar maakte hij als zestienjarige
voor het eerst kennis rnet hypnose.
"Er lag een dvd met een cursus hy-
pnotiseren. Hoewel ik er totaal niet
in geloofde en het zelfs zware onzin
vond, nam ik de schijf toch mee",
blikt Bosch terug.

Hij raakte, zo meldt hij, verliefd op
de dvd, lag'stuk'van het lachen en
was om. Hij grng ernee aan de slag
en de opgedane kennis testte hij suc-
cesvol bij zijn vrienden. Aansluitend
won hij advies in bij ervaren hypno-
tiseurs en ontwikkelde zijn kunde
verder. Volgens Bosch is hypnose een
ongevaarliike vorm van slapen. Het

Sven Bosch.

verhaal dat je erin kunt blijven han- tie en laat mijn publiek al dingen chend: "Ze halen zelfs hun certifi-
gen is volgens hem niet waar. "Het doen. Ik zie dan vaak direct wie er caat." Dat is overigens het enige wat
is wel dusdanig relaxt dat mensen gevoelig voor is", laat hij weten. hij kwijt wil over de show. Niemand
in hypnose er niet graag uitkomen", hoeft bang te zijn om dingen te doen
beweert hij. Ook claimt hij dat ie- Dat laatste staat ook te gebeuren bij die ze niet willen. "Dat is een mis-
dereen onder hypnose te brengen is. de Hypnose Dinnershow die Sven verstand. Ook onder hypnose gaat
"Iemand die er gevoelig voor is, kan Bosch donderdag 29 september gaat niemand over zijn of haar gïenzen",
ik in twee seconden 'weg' krijgen geven in Sam's Bistro in Uden. Vol- stelt hij resoluut. Dan: "Ik hou het
en bij een ander moet ik (veel) meer gens Bosch eentje met een uniek netjes en zorg dat er geen gënante
moeite doen. Mits mensen er voor concept. "Ik ga niet hapsnap dingen dingen gebeuren."
open staan en de aanwijzingen op- doen. Er loopt echt een rode draad
volgen", voegt hij toe. door de hele avond", vertelt hij, om Voor het bijwonen van deze avond
De jonge hypnotiseur heeft snel
door wie gemakkelijk in deze slui-
merstand te leiden is. "Als ik in een
gïoep aan de slag ga, geefik voor
aanvang op hrhtige wijze informa-

aansluitend een klein tipje van de is het nodig te reserveren via 0413-
sluier op te lichten. "Alle gasten die 303680 en te vertellen wat je abso-
onder hypnose zijn gaan genieten
van een drie gangen menu, maar

luut niet lust. De bedoeling is om
deze Dinnershow elke laatste don-

ook aan de slag als chef-kok." Ll- *.-.. .- -derdaq van de maand re íraandopn


