


CABARET CABARETTE

ELS
DE SCHEPPER
RED MIJ!

Els de Schepper is officieel terug! Na succesvolle omzwervingen 
langs cabaret, musical en lezingen bracht ze dit jaar voor bomvolle 
zalen haar langverwachte comedyshow ‘Red Mij!’. En wegens nu al 
overweldigend succes, herneemt ze die in 2017-2018. Ze brengt een 
voorstelling over de issues die haar al die tijd hebben bezighouden. 
Over economy class in vliegtuigen, nutteloze lintjes in zomerjurkjes 
en vrouwelijke hormonen die blijkbaar op zonnecellen werken. Meer 
dan ooit grappig, maar ook ontroerend. Nog meer dan anders een 
aanrader, want dit wordt de allerlaatste speelperiode van deze 
voorstelling in Vlaanderen. Bij het ter perse gaan van deze brochure 
waren er nog geen persrecensies voor handen, maar die worden 
ongetwijfeld unaniem even lovend.

SPEELDATA
september 2017 – december 2017

ELS
DE SCHEPPER
RED MIJ!

Els de Schepper is officieel terug! Na succesvolle omzwervingen 
langs cabaret, musical en lezingen bracht ze dit jaar voor bomvolle 
zalen haar langverwachte comedyshow ‘Red Mij!’. En wegens nu al 
overweldigend succes, herneemt ze die in 2017-2018. Ze brengt een 
voorstelling over de issues die haar al die tijd hebben bezighouden. 
Over economy class in vliegtuigen, nutteloze lintjes in zomerjurkjes 
en vrouwelijke hormonen die blijkbaar op zonnecellen werken. Meer 
dan ooit grappig, maar ook ontroerend. Nog meer dan anders een 
aanrader, want dit wordt de allerlaatste speelperiode van deze 
voorstelling in Vlaanderen. Bij het ter perse gaan van deze brochure 
waren er nog geen persrecensies voor handen, maar die worden 
ongetwijfeld unaniem even lovend.

SPEELDATA
september 2017 – december 2017

COMEDY STAND-UP

ELS
DE SCHEPPER
Groot nieuws! Els de Schepper maakt een nieuwe show. 
Dat kunnen we al vertellen. Alstublief!
Verder niets. Meer weten we nog niet.  Maar dat is niet erg.
We weten wél dat de Schepper stiekem al druk bezig is met nieuwe ideeën. 
We weten ook dat het onderwerp dit keer zal snijden, branden en bruisen.
Dat het nog véél meer dan voorheen mensen zal raken tot in het diepste van hun ziel.
Eerlijker, ontroerender en pakkender dan ooit.
We weten ook dat de Schepper er zoals altijd weer 100% voor zal gaan. En we weten wat 
dat betekent. Verwacht een show die alle richtingen uitgaat, die zowel ontroert 
als doet bulderlachen. Vlaanderens bekendste cabaretière weet als geen ander 
deze twee uitersten, en alles wat daar tussenin ligt, te combineren tot een heerlijk 
spektakel. Om over de prachtige, zelfgeschreven liedjes nog maar te zwijgen.

Vorig theaterseizoen bewees Els de Schepper met haar show ‘Red Mij’ voor het 
tweede jaar op rij dat ze weer helemaal terug is. En hoe. Haast overal uitverkochte 
zalen en meer dan 34.000 (vierendertigduizend!) verkochte tickets tonen aan dat 
Vlaanderen overduidelijk van Els houdt. En Els, die leeft voor haar publiek. 

SPEELDATA
oktober 2018 – juni 2019

SOCIALE MEDIA
50000 volgers op Facebook
7500 volgers op Twitter

NIEUWE 
SHOW

KAMAL
KHARMACH
DE SCHAAMTE VOORBIJ

Kamal charmeerde in 2014 de jury van Humo’s Comedy Cup tot in de 
finale, met amper één jaar ervaring als stand-upper. En hij staat in zijn 
eerste volavond show scherper dan ooit. Letterlijk; omdat hij zomaar 
eventjes 120 kilo verloor. Figuurlijk; omdat hij vastbesloten is ook zijn 
materiaal van een snedig randje te voorzien. Nog steeds even charmant? 
Misschien. Actueel, slim en scherpzinnig? Zonder twijfel. Kamal trekt 
rond met een reprise van ‘De schaamte voorbij’, zijn succesvolle 
debuutvoorstelling. 
Je kent Kamal misschien al van op en achter de schermen als gast of 
acteur in tal van programma’s (‘De Slimste Mens’, ‘Mag ik u kussen’, ‘Van 
Gils en Gasten’, ‘De Allesweter’, ‘Everybody Happy’, …). 
Binnenkort presenteert hij zelfs zijn eigen Eén-programma ‘Het 
Collectieve Geheugen’. Kortom, een bezige bij, maar voor een 
volavondvoorstelling in jouw theater of cultureel centrum maakt hij 
zonder twijfel graag tijd. 

SPEELDATA
oktober 2018 – juni 2019

SOCIALE MEDIA
10000 volgers op Facebook
8000 volgers op Instagram

INDRUK- 
WEKKEND  
AUTHENTIEK
DE MORGEN

(4.4/5) (4.6/5) 



CLASSIC CABARET

ROB 
VANOUDENHOVEN
HET XIIIE WERK VAN ROB VANOUDENHOVEN

Rob Vanoudenhoven, Wie kent hem niet.  Zijn eerste 50 jaar op deze planeet.  Hem laten 
vertellen over zijn leven, werk en avonturen.
Over XII stielen en XIII ongelukken.
Over altijd ja zeggen en proberen te “overleven”.
Over ”Who the fuck is Rob Vanoudenhoven”, waarmee hij zichzelf tegen wil en dank op 
de kaart heeft gezet in het medialandschap.
Over hoe zijn eigen programma, de” XII werken van Vanoudenhoven” zijn leven 
ondersteboven heeft gehaald.
Over de vork en de steel in zijn leven in dat “medialandschap”.
Ups en downs, lief en leed, vriend en vijand, berg en dal, top en flop.
Maar ook hoe mooi en leerrijk die eerste 50 jaren zijn geweest.  
Ga met hem maar eens op een terras zitten....
Nu wil hij het eindelijk delen, in de zaal. Met iedereen.

SPEELDATA
november 2018 – juni 2019

PIETER
VERELST
MIJN BROER EN IK

Een nobele onbekende is Pieter Verelst ondertussen niet meer. De winnaar van onder meer het 
prestigieuze Cameretten-festival 2016 herneemt in 2018-2019 zijn debuutshow ‘Mijn broer en ik’. Pieter, 
die ook te zien was in het Eén-programma ‘Voor de leeuwen’, barst werkelijk van het talent. Zijn stijl van 
cabaret wordt wel eens vergeleken met een jonge Hans Teeuwen en met Wim Helsen. Het zal sowieso 
een absurd avontuur worden zoals we in Vlaanderen al een tijdje niet meer gezien hebben. De ideale 
schoonzoon met een serieus hoekje af. 
In Mijn broer en ik laat Pieter Verelst, een spervuur van verhalen uit zijn absurde universum op je los. Voor 
je het weet ben je aan zijn lippen gekluisterd terwijl hij immens beeldend vertelt. Combineer dit met zijn 
energetisch acteertalent en muzikaliteit en je snapt dat deze voorstelling vooral veel te snel voorbij zal 
vliegen. 

SPEELDATA
oktober 2018 – juni 2019

VOOR 
DE  

LEEUWEN



CABARET

ELS
DE SCHEPPER
RED MIJ!

Els de Schepper is officieel terug! Na succesvolle omzwervingen 
langs cabaret, musical en lezingen bracht ze dit jaar voor bomvolle 
zalen haar langverwachte comedyshow ‘Red Mij!’. En wegens nu al 
overweldigend succes, herneemt ze die in 2017-2018. Ze brengt een 
voorstelling over de issues die haar al die tijd hebben bezighouden. 
Over economy class in vliegtuigen, nutteloze lintjes in zomerjurkjes 
en vrouwelijke hormonen die blijkbaar op zonnecellen werken. Meer 
dan ooit grappig, maar ook ontroerend. Nog meer dan anders een 
aanrader, want dit wordt de allerlaatste speelperiode van deze 
voorstelling in Vlaanderen. Bij het ter perse gaan van deze brochure 
waren er nog geen persrecensies voor handen, maar die worden 
ongetwijfeld unaniem even lovend.

SPEELDATA
september 2017 – december 2017

STAND-UP CABARET

JAVIER 
GUZMAN (NL)
GUZ-MÁN

Guzman’s cabaret wordt in het algemeen sterk gevormd 
door zijn persoonlijke ervaringen. Af en toe dus wat 
zwaarder geladen, als hij zoals in ‘Delirium’ en ‘Delirium 
II’ afrekent met zijn alcoholverleden. Hij is bovendien niet 
bang om maatschappelijk engagement aan te gaan tijdens 
zijn shows. Maar vergis je niet: hij brengt je sowieso ook 
heel hard aan het lachen. Met absurde zijsprongetjes in 
zijn verhaal, verrassend-hilarische inzichten en zijn strakke 
tempo. Kortom: een natuurtalent, dat niet anders kan dan 
op een podium staan.

SPEELDATA
april 2019

SOCIALE MEDIA
20000 volgers op Twitter

NIEUWE 
SHOW

PAULIEN 
CORNELISSE (NL)
OM MIJ MOVERENDE REDENEN

Wat zegt het over je als je een spiegel in de wc hebt hangen? Wat is er aan de hand met mensen 
die te hard ‘eh’ zeggen? En hoe zit het met het innerlijke gevoelsleven van een korstmos? 

In haar vierde voorstelling, ‘Om mij moverende redenen’, zal Paulien in detail naar de 
onbegrijpelijkheden van het leven gaan kijken. Over wat je kunt zien maar niet wilt zien. Over wat 
je wilt begrijpen maar niet kunt begrijpen. Over wanneer je gaat bewegen, en waarom.

Paulien Cornelisse won de Neerlands Hoop Prijs voor ‘Dagbraken’, en werd genomineerd voor de 
Poelifinario voor ‘Maar ondertussen’. Verder is ze schrijfster van de bestsellers ‘Taal is zeg maar 
echt mijn ding’, ‘En dan nog iets’, en ‘De verwarde cavia’

SPEELDATA
januari 2019

SOCIALE MEDIA
11000 volgers op Facebook
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CABARETTE

ELS
DE SCHEPPER
RED MIJ!

Els de Schepper is officieel terug! Na succesvolle omzwervingen 
langs cabaret, musical en lezingen bracht ze dit jaar voor bomvolle 
zalen haar langverwachte comedyshow ‘Red Mij!’. En wegens nu al 
overweldigend succes, herneemt ze die in 2017-2018. Ze brengt een 
voorstelling over de issues die haar al die tijd hebben bezighouden. 
Over economy class in vliegtuigen, nutteloze lintjes in zomerjurkjes 
en vrouwelijke hormonen die blijkbaar op zonnecellen werken. Meer 
dan ooit grappig, maar ook ontroerend. Nog meer dan anders een 
aanrader, want dit wordt de allerlaatste speelperiode van deze 
voorstelling in Vlaanderen. Bij het ter perse gaan van deze brochure 
waren er nog geen persrecensies voor handen, maar die worden 
ongetwijfeld unaniem even lovend.

SPEELDATA
september 2017 – december 2017

STAND-UP STAND-UP

SVEN 
DE LEIJER
CONTENT

Sven de Leijer is content. Om allerlei redenen. 
Oké, hij zit nog altijd met een klein hoestje, en die aannemer belt maar 
niet terug, maar hij mag niet klagen. Sterker nog: Sven wil niet klagen. 
Want hij is ook dankbaar.
Dat zal hij de avond zelf wel herhalen, tenzij hij het vergeet. Herinner hem 
er dan zeker aan! En omdat hij erop staat dat het niet alleen zijn avond 
wordt, maar ook en vooral die van de toeschouwers, is hij zeer benieuwd 
waarover het publiek het graag wil hebben. Als DJ kent hij namelijk het 
belang van verzoeknummers. 
Sven de Leijer werd in De Laatste Show bekend als de beroemdste 
publieksopwarmer van het land. Hij presenteerde Achter De Rug op VIER, 
is één van de presentatoren van Hotel Römantiek (VIER), en is ook te zien 
als politiek verslaggever in De Ideale Wereld op Canvas. In zijn vrije tijd 
wast hij zijn auto. Zijn buren vinden het hoog tijd dat hij zijn gras eens 
maait. Sinds vorig jaar eindelijk te zien in de volavondvoorstelling die hij 
al veel langer verdient. En dat mensen op Sven zaten te wachten, was 
duidelijk.

SPEELDATA
TBA

SOCIALE MEDIA
7000 volgens op Twitter
8500 volgers op Instagram

LEBBIS (NL)
DE BOVENGRENS

Lebbis is het alter-ego van Hans Sibbel, bekend van zijn vroegere 
samenwerking met Dolf Jansen.
En Lebbis heeft een nieuw programma. De Bovengrens. 
Jarenlang heeft hij gesprekken gevoerd met goede vrienden bij 
de open haard, tijdens wandelingen en onder het genot van een 
versnapering. Gedachten-wisselingen over waar we heen zouden 
kunnen gaan. Als mensheid. Gewoon. Voorbij eten, veiligheid, onderdak. 
Wat is er voor moois te doen voorbij de Ondergrens? Op naar De 
Bovengrens.
Samen met u wil Lebbis op deze avond kijken naar wat we doen, waarom 
en waar het heen gaat.
Een avond onder vrienden. Meanderend over wat vragen. 
Hij gaat verhalen vertellen. Hij zal dus veel aan het woord zijn.
Maar dat kent u wel van hem. 
Zo’n avond die voelt als een heerlijke maaltijd met vrienden. 
Hield hij maar nooit op.
Hans Sibbel (1958) is een cabaretier, die als Lebbis in 1989 met Dolf Jansen het Leids 
Cabaret Festival wint. 
Met Jansen maakt hij jarenlang Oudejaarsconferences en televisieprogramma’s. Vanaf 
2000 maakt Hans onder de naam Lebbis zeer succesvolle solotheatervoorstellingen. 
Voor zijn voorstelling BRANDING wint hij in 2011 De Poelifinario, de cabaretprijs voor de 
theatermaker met het meest indrukwekkende programma van het seizoen.

SPEELDATA
15, 17, 22, 23, 24 november 2018

NIEUWE 
SHOW



CABARETTE

ELS
DE SCHEPPER
RED MIJ!

Els de Schepper is officieel terug! Na succesvolle omzwervingen 
langs cabaret, musical en lezingen bracht ze dit jaar voor bomvolle 
zalen haar langverwachte comedyshow ‘Red Mij!’. En wegens nu al 
overweldigend succes, herneemt ze die in 2017-2018. Ze brengt een 
voorstelling over de issues die haar al die tijd hebben bezighouden. 
Over economy class in vliegtuigen, nutteloze lintjes in zomerjurkjes 
en vrouwelijke hormonen die blijkbaar op zonnecellen werken. Meer 
dan ooit grappig, maar ook ontroerend. Nog meer dan anders een 
aanrader, want dit wordt de allerlaatste speelperiode van deze 
voorstelling in Vlaanderen. Bij het ter perse gaan van deze brochure 
waren er nog geen persrecensies voor handen, maar die worden 
ongetwijfeld unaniem even lovend.

SPEELDATA
september 2017 – december 2017

CABARET BODY COMEDY

EVA
CRUTZEN (NL)
OPSLAAN ALS

Van een belofte of aanstormend talent kunnen we na haar tweede avondvullende 
voorstelling ‘Spiritus’ eigenlijk niet meer spreken. Iedereen is het erover eens. Om Eva 
Crutzen kun je niet meer heen. Haar talent wordt in alle kranten geroemd en bezoekers 
van haar voorstelling zijn regelmatig ‘blown away’ door deze cabaretière, die met 
niemand te vergelijken is.
Ze is energiek, muzikaal en hilarisch en heeft een volstrekt originele stijl. Haar 
onderwerpen zijn even komisch als dat ze schrijnend zijn.
Eva heeft het allemaal. Alles eigenlijk. Behalve rust dan. Of stilte. Of tijd. 
Hoe kun je dingen verwerken als alles maar doorgaat? En waarom onthoud je wel alle 
telefoonnummers, die je ooit hebt gehad, maar vergeet je de geur van iemand, die er 
niet meer is?
 In ‘Opslaan Als’ laat Eva de gekte toe. Ze speelt uiteenlopende personages en gaat 
muzikaal los. Zo biedt ze antwoorden, waar wij de rest van ons leven op kunnen 
bouwen. Of ze laat ons in verwarring achter. Het hangt er maar net vanaf hoe je het 
opslaat. Hoe dan ook; je moet erbij zijn!

SPEELDATA
27 januari tot 3 februari 2018 en 
11 maart tot 17 maart 2018

CABARETTALENT 
CRUTZEN 
IMPONEERT OP 
ALLE FRONTEN
****
VOLKSKRANT.NL

THE UMBILICAL 
BROTHERS (AUS)
BEST OF THE WORST OF THE BEST

De Umbilical Brothers is een internationaal comedyfenomeen 
bestaande uit Australiërs David Collins en Shane Dundas. Ze brengen 
een unieke mix brengt van theater, slapstick en stand-up waarvoor 
ze hun stemmen en lichamen tot het uiterste dwingen. Hun comedy 
vereist weinig woorden, hun geluidseffecten en gelaatsuitdrukkingen 
doen het meeste werk.
De heren traden al in 37 landen op, wonnen verschillende prestigieuze 
awards voor zowel hun liveoptredens als hun televisiewerk. Nu staat België klaar 
om als een blok te vallen voor de wondere wereld die de heren met behulp van 
slechts twee micro’s kunnen oproepen.
Hun gekke mix van body comedy, sound’n’mime, artistry en anarchische humor 
toont het hele spectrum van de comedy allrounder, bijna zonder woorden.
De Brothers brengen een compilatie van hun beste materiaal en grootste hits.

SPEELDATA
8-13 oktober 2018

SOCIALE MEDIA
94000 volgers op Facebook

NON-
VERBALE

COMEDY
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CABARET

ELS
DE SCHEPPER
RED MIJ!

Els de Schepper is officieel terug! Na succesvolle omzwervingen 
langs cabaret, musical en lezingen bracht ze dit jaar voor bomvolle 
zalen haar langverwachte comedyshow ‘Red Mij!’. En wegens nu al 
overweldigend succes, herneemt ze die in 2017-2018. Ze brengt een 
voorstelling over de issues die haar al die tijd hebben bezighouden. 
Over economy class in vliegtuigen, nutteloze lintjes in zomerjurkjes 
en vrouwelijke hormonen die blijkbaar op zonnecellen werken. Meer 
dan ooit grappig, maar ook ontroerend. Nog meer dan anders een 
aanrader, want dit wordt de allerlaatste speelperiode van deze 
voorstelling in Vlaanderen. Bij het ter perse gaan van deze brochure 
waren er nog geen persrecensies voor handen, maar die worden 
ongetwijfeld unaniem even lovend.

SPEELDATA
september 2017 – december 2017

CABARET CABARET

ANN HELENA
KENIS
OP HET RANDJE

Spring in’t veld en Kringloopwinkelvrouw Ann Helena Kenis werd 
bekend dankzij ‘Belgium’s Got Talent’. Daarop volgde een succesvol 
theaterseizoen met haar debuutvoorstelling ‘Lof der Zotheid’, 
waar haar publiek elke keer opnieuw helemaal zot van was. In haar 
nieuwste ‘Op het randje’ stelt ze prangende vragen, voor iedereen 
herkenbaar. Het wordt opnieuw een muzikale onewomanshow, voor 
en door personen op het randje. Over boezems en ontboezemingen, 
te weinig parking aan de tennisclub en sociale stress in de 
supermarkt. Een terechte publiekslieveling die langzaam maar zeker 
de Vlaamse harten aan het overwinnen is.

SPEELDATA
oktober 2018 – juni 2019

LANDER
SEVERINS
MAANLANDER

Geheel per ongeluk belandde LEMS-1963-4, maanlander, op Aarde. 
Een jaar lang reisde hij door de wereld en keek naar toevallige 
plekken, waar hij toevallig belandde door toevallige coördinaten. Hij 
keek naar de mensen en naar kevers en nu doet LEMS zijn verhaal. 
In dit avondvullend programma bestaande uit lied en tekst krijgt 
u het verhaal van LEMS, de maanlander die per ongeluk op Aarde 
terechtkwam. Als alles goed gaat eindigt dit programma even veilig 
en succesvol als de eerste maanlanding. LEMS doet zijn best.

Lander Severins studeert cabaret aan de Koningstheateracademie 
in ‘s-Hertogenbosch, Nederland. Daar zit hij in zijn derde jaar en, als 
alles goed gaat, studeert hij daar in juni 2018 af. Na drie jaar lang 
tussen de Nederlanders te zitten wilde hij weer iets alleen maken. 
Dit soloprogramma Maanlander maakte hij naar aanleiding van zijn 
kleinkunstnummers. 

Lander is onder meer bekend van het Eén-programma 
‘Voor de Leeuwen’, waarin een nieuwe generatie komisch 
talent werd ontdekt. Maanlander is een opvolger voor 
het duoprogramma WALVIS dat in 2014 het licht zag, van 
zijn toenmalige duo Troisse. Met Maanlander wil Lander 
zich voorbereiden op het afgestudeerde leven. Zoekt hij de 
verbinding met de mensen op en het echte contact.

SPEELDATA
oktober 2018 - mei 2019

VOOR 
DE  

LEEUWEN

(4.1/5) 



STAND-UP: KORTE SETS LINE-UP AVOND

4 COMEDIANS 
OP 1 AVOND
COMEDY NIGHT FEVER

Op de Comedy Night Fever schotelen we jullie een kant-en-klare 
comedyavond voor, bestaande uit 3 comedians en één MC die alles aan 
elkaar praat. Een unieke kans om meerdere artiesten op 1 avond aan 
het werk te zien. We geven het woord aan enkele ervaren acts die het 
publiek gegarandeerd aan het lachen krijgen. Daarnaast krijgt ook jong 
en aanstormend talent hier een kans om podiumervaring op te doen, 
maar ook het publiek de kans om hen als eersten te ontdekken. 
Verwacht met andere woorden een goed gevulde avond waarin de 
lachspieren danig op de proef gesteld zullen worden, helemaal verzorgd 
door Live Comedy. Plezier gegarandeerd!
Behoren alvast zeker tot de comedy-vijver waaruit Live Comedy 
artiesten vist: Jeroen Leenders, Jan Linssen en Tim Goditiabois. De 
verdere line-up maken we later bekend, maar die zal verschillend zijn 
voor de twee speelperiodes (najaar 2018 en voorjaar 2019).

SPEELDATA
21 november – 10 december 2018
18 maart – 7 april 2019

JEROEN
LEENDERS
Jeroen Leenders wisselde in 2007 zijn 
taxi voor het stand-up comedy podium en 
keek sindsdien nog niet terug. Zo won hij 
bijvoorbeeld het Leids Cabaret Festival in 
2010 en is hij het eerste Vlaamse lid van 
Comedytrain, het Nederlandse collectief waar 
o.a. Theo Maassen, Hans Teeuwen en Najib 
Amhali toebehoren. 
Het enige wat steeds hetzelfde is bij Jeroen 
Leenders, is dat geen enkele show dezelfde 
is. Hij brengt alleen een barkruk en een hoofd 
vol hersenkronkels en verhalen mee. Hij maakt 
daardoor een voorstelling op maat van de 
zaal waar hij voor staat. En hij doet je tegelijk 
nadenken en heel hard lachen.

SPEELDATA
oktober 2018 – juni 2019

JAN
LINSSEN
Op 23 oktober 1981 slaakte Jan Linssen in het 
ziekenhuis van Maaseik zijn eerste kreetjes, 
nadat een dokter hem op zijn billetjes had 
gepetst. Sindsdien staat de mond van Jan 
nooit stil. Om zijn omgeving te plezieren, 
klom hij vijf jaar geleden op een podium. En 
met succes. Jan treedt ondertussen zo’n 100 
keer per jaar op en deelde al het podium 
met o.a. Wim Helsen, Philippe Geubels en 
Bart Cannaerts. Jan stond in de finale van 
de Culture Comedy Award in 2012 en in die 
van de Lunatic Comedy Award in 2013. Hij 
verzorgt dit seizoen ook het voorprogramma 
van Kamal Kharmach en Jeroen Leenders.

SPEELDATA
oktober 2018 – juni 2019

Jeroen en Jan zijn te boeken voor korte sets, maar niet voor avondvullende voorstellingen. 

night fever



Voor meer info en boekingen:

Tom Bertels
0475 66 55 49

tom@livecomedy.be

 Rik Vanderwaeren
0473 76 32 17

 rik@livecomedy.be
 

W W W . L I V E C O M E D Y . B E


