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HUMORISTISCH THEATER

ROBRECHT VANDEN THOREN
DE HOOGSTE BERG

Robrecht vanden Thoren heeft een probleem. Een maand geleden gaf hij een feest. Een goede vriend en 
vriendin van hem werden er verliefd op mekaar. Uit dankbaarheid willen ze graag dat hij getuige wordt op 
hun trouwfeest. En natuurlijk willen ze ook dat hij speecht, Robrecht is een begenadigd spreker.
Robrecht weet wat van hem en zijn toespraak verwacht wordt. Romantiek, gevoeligheid, waarachtigheid.
Maar na een akelige ervaring in de liefde heeft hij voor zichzelf de dure eed gezworen dat hij voortaan 
alleen nog maar eerlijk en recht uit zijn hart mag spreken.

En hij twijfelt. Aan de twee geliefden en hun motieven. Hij kent ze langer dan vandaag. Zijn ze oprecht, is 
het een roes, of is er meer aan de hand? En hij twijfelt aan de liefde zelf. Wordt er van het hele fenomeen 
niet veel te veel verwacht? En dan twijfelt hij ook nog aan zichzelf. Is zijn eigen eerlijkheid wel te 
vertrouwen, of hebben zijn woede en verdriet die gekaapt? Morgen is het zover. Vanavond wil hij, in uw 
bijzijn, oefenen wat hij tijdens de bruiloft gaat zeggen. Maar voorlopig staat er alleen nog maar op papier 
dat ze vooral níet moeten trouwen.
Maar ja. Dat is ook wat.

SPEELDATA
half september – december 2020



ABSURDE HUMOR / MUZIEKTHEATER

HUGO MATTHYSEN, TINE EMBRECHTS, 
RONNY MOSUSE, KARLIJN SILEGHEM, 
ARAM VAN BALLAERT
BIMDEK

Sinds 2015 vormen Tine Embrechts, Karlijn Sileghem, Hugo Matthysen, Ronny
Mosuse & Aram Van Ballaert deeltijds een theatergezelschap, dat ze in de wandelgangen Tinka Huroram
noemen, kwestie van het voldoende ingewikkeld te houden.
Sindsdien maakten ze twee voorstellingen, telkens op tekst en flink wat muziek van Hugo Matthysen. Als je 
uitstekende zangeressen en topmuzikanten in huis hebt, dan mag er al eens een lied worden aangeheven.

Een vrouw die aan life-coaching doet, heeft vernomen dat bimdek een oplossing biedt voor allerlei 
problemen. Op het internet is daar niets over te vinden, en dat beschouwt ze als een goed teken: bimdek 
heeft dus iets met geheime wijsheid te maken. Is het een apparaat, een voedingssupplement, een 
ademhalingstechniek of een geheime tempel in de buurt van Ninove? De life-coach en haar cliënte gaan 
dapper op zoek naar het antwoord. Mét zang en dans uiteraard. Of is het misschien gewoon een
Keltische strijdkreet? Tussendoor vernemen we veel interessants, bijvoorbeeld dat mensen met
een gesloten karakter er goed aan doen om gesloten lettergrepen als open lettergrepen uit te spreken 
(‘zuulen we een leeker koofietje besteelen?’), voor mensen met een gesloten karakter geldt het 
omgekeerde (‘’Uitstekkend idéh! En een herlijke perrentaart met kannel en abrikozzenglazur darbijh?’)
Het wordt een tamelijk lange (anderhalf uur) zoektocht, waarbij onder andere geesten van overledenen 
worden opgeroepen, die dan ruzie beginnen te maken over een incident op een kerstfeest in 1955. Dat 
helpt de zaak natuurlijk niet vooruit. Maar de makers van Bimdek zullen vast een flinke katharsis voorzien.
Bimdek is een stuk voor liefhebbers van doordachte kolder en zinvolle onzin.

SPEELDATA
januari – half maart 2021



STAND-UP COMEDY

WILLIAM BOEVA

William Boeva is 30 geworden. Dertig. Toen we hem vroegen wat hij daarvan vond, riep hij: “Ik ben nog 
altijd jong!” Daarna bekogelde hij ons met flippo’s en Pokémonkaarten. En daar wringt dus het schoentje: 
30 jaar. Nog niet oud, maar ook niet echt jong meer. Er wordt namelijk zoveel verwacht van iemand die 30 
is. Heb je al een huis? Ga je trouwen? Heb je kinderen? Heb je een extra oplader voor je smartphone?

Wat dan met al het leuks dat tot je 29ste wel nog gewoon mocht? Waarom mag je plots niet meer 
last-minute afspreken met vrienden en in het midden van de nacht take-away bestellen? Waarom is 
Nintendo-merchandise verzamelen opeens voor kinderen? En ja, ik weet ook wel dat die lege pizzadozen 
buitengezet moeten worden, maar ik heb er een fort mee gebouwd en dat is ook waardevol! William voelt 
aan alles dat hij nu zijn leven echt in handen moet nemen, want het is nog niet te laat! Denkt hij.
Het leven ligt aan z’n voeten, alles is nog mogelijk! Hoopt hij. Hij is er klaar voor, deze keer gaat hij alle 
kansen grijpen. En hij gaat iets echt doen, de handen uit de mouwen steken.

SPEELDATA
oktober 2020 – februari 2021



STAND-UP

KAMAL KHARMACH
MAG IK EVEN? 2020
 
Hij moet nog aan nummer 1 beginnen, maar nummer 2 komt er sowieso aan! 
Veel meer valt daar niet over te zeggen: editie 1 zit op veel plaatsen al goed vol en wordt ook 
op Canvas en op Radio 1 uitgezonden, dus dat belooft!

SPEELDATA
december 2020 – februari 2021
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COMEBACK!

AN NELISSEN
OVER ONS/VAN WOODSTOCK TOT WANDELSTOK
 
An Nelissen is terug, klaar voor de spraakmakendste comeback sinds Kim Clijsters. Want An gaat terug 
solo het podium op. Tijdens haar laatste toernee in 2017 had ze weliswaar beloofd om rustig in haar tuin 
te gaan zitten, maar daar komt weinig van in huis. “Na een maand of 6 begon ik het echt te missen, het 
optreden”, zegt ze er zelf over. “Eerst dacht ik nog, zoals mijn bomma: gewoon wachten tot het overgaat. 
Maar het ging niet over. Vooral omdat ik tijdens mijn afscheidstoernee het gevoel kreeg dat ik mijn vak 
eindelijk echt begreep. Dan is dat toch niet fair: dat je dan net moet stoppen. Bovendien maant de regering 
gepensioneerden aan om actief te blijven. Daarom dacht ik: Ik zal er eens voor zorgen dat de eerste 
minister zich dat nog zal beklagen.”

In de show “Over ons/Van Woodstock tot Wandelstok.”, stelt An vast dat er geen handleiding bestaat voor 
“elegant oud worden”. En dus gaat ze op zoek naar hoe ze zich moet gedragen als lid van een generatie 
die de planeet duidelijk naar de vaantjes heeft geholpen en die door iedereen wordt bekeken als een 
geweldige last op de schouders van de pensioenkas. Er is maar 1 probleem: ze herkent zichzelf meer in 
de jongeren die de straat op gaan, dan in sommige bittere reacties van haar generatiegenoten. Het was 
nochtans leuk begonnen destijds met de de moeder van alle festivals, Woodstock 1969. Dus stelt ze zich 
vragen zoals: waar liep het mis, komt het ooit nog goed en waar kopen oude mannen die rare broeken die 
ze dragen? 
Uiteindelijk is het volgens An een logische comeback: “Op een dag zat ik thuis te kijken naar een 
documentaire over de Rolling Stones. Die gasten zijn meer dan 10 jaar ouder dan ik en die amuseren zich 
geweldig goed op het podium. Toen begreep ik wat ik miste.”

SPEELDATA
oktober – december 2020 

COME
BACK



COMEDY

ELS DE SCHEPPER
ELS DE SCHEPPER ZIET ZE VLIEGEN.

In de wandelgangen wordt tegenwoordig gefluisterd: “Nu ziet Els ze helemaal vliegen.” Zelf houdt ze 
het op: “hoog tijd om alle belemmeringen af te gooien en prettig gestoord door het leven te gaan!”Méér 
plezier, méér kleur, méér eigenwijsheid. Daarvoor moet je natuurlijk wel eerst wijs worden, dus slaat Els 
haar vleugels uit om de wereld van verschillende kanten te bekijken. Aan al wie ze onderweg ontmoet stelt 
ze dezelfde vraag: “Waarom ben je wie je bent?”  

Maar ook: “Verkies je Shapewear, of gewoon koersbroeken?” “Gooi jij je batterijen ook stiekem bij het 
gewone huisvuil?”  “Liegt je soms over hoeveel vlees je eet?” “En hoe vrij bent u werkelijk?”
Geholpen door de ontmoetingen met de excentrieke vogel uit haar koekoeksklok, Manneke Pies én Klein 
Elske die haar weer goesting geven om te “gaan als een banaan” besluit ze: Als het klokje thuis tikt, dan is 
het niet digitaal”. ….

Of zoals dikke Rita uit Gent zegt: “Els, dat es een vree wijze, moar ze es toch uuk een paar vijzen kwijt…”

SPEELDATA
januari 2021 – mei 2021

NIEUWE
SHOW



VERTELLING

ROB VANOUDENHOVEN
YES-MAN

Vanaf het moment dat je uit de baarmoeder komt gekropen (en op voorwaarde dat ze je niet hebben 
verwisseld met de moederkoek) tikt elke seconde onverbiddelijk weg richting het eindpunt. 
Voor sommigen is hun levensweg al van het begin uitgetekend: door zichzelf, vol lef en ambitie, of door 
hun ouders en bijhorende tradities. Maar wat als het niet echt zo werkt? Wat als alleen “ja” zeggen de route 
van je leven bepaalt? Op welke manier je die ja ook wilt brengen: jajaja, JAAAAAH! of mja.

Waar kom je uit als je overal volmondig “ja” op antwoordt? Het brengt je zonder twijfel naar plaatsen en 
momenten die je nooit had verwacht ! Vaak memorabel, maar niet altijd rozengeur en maneschijn. Neenee...

SPEELDATA
November 2020 – april 2021

NIEUWE
SHOW



HUMORISTISCH THEATER

JAN VAN LOOVEREN
LOSLATEN

Denken dat ik controle hebt over m’n eigen leven. Willen vasthouden aan zekerheden omdat ik dat geleerd 
heb. Is alles toeval of heb ik mijn eigen toekomst in handen? 

Wat denken de mensen over mij en wat denk ik over mezelf ? Al deze vragen geven me angsten, angsten 
die me dwingen de dingen te controleren, maar is het niet beter om de dingen los te laten en te zien wat er 
dan op je pad komt.

Loslaten is een humoristische voorstelling die mij verplicht de dingen waar ik mee worstel te benoemen. 
Herkenbare verhalen van en voor mensen die ook met hetzelfde worstelen.
Ik ben 50 jaar en het wordt tijd dat ik de komende 50 jaar de controle stap voor stap laat vieren. 

SPEELDATA
januari-mei 2021



CABARET

JUMMOO
2.020

Niet dat Jummoo een upgrade nodig had. Maar zomaar doorgaan, dat was ook geen optie.
Ook in Jummoo 2.020 staan humor en muziek centraal. Zanger/muzikant Ron De Rauw noemt de nieuwe 
versie ‘Nederlandstalig cabaret’, terug naar de roots waarmee het voor hem eind jaren 70 begon. Met een 
lach en een traan. 

Tegelijk is deze nieuwe Jummoo een versie in het kwadraat, met vier in plaats van twee. Daarvoor trommelt 
De Rauw een trio rasmuzikanten op: met Peter Merckx op klarinet, Trui Amerlinck op bas en Ruben 
Schelstraete op accordeon. Maar bovenal is Jummoo 2.020 een vrolijke ode aan het leven. Als subtiele 
maar oprechte hommage aan Frederik Caelen, De Rauws overleden compaan uit de vorige Jummoo. Dit is 
twee-punt-nul, twintig. Exact zoals hij het gewild heeft.

SPEELDATA
oktober 2020 – maart 2021



STAND-UP & IMPRO

JERON DEWULF
ER WAS EENS… JERON DEWULF

Het leven is geen sprookje, dat weet iedereen. Maar soms verwachten we wel nog een prins op het witte 
paard, of zouden we stiekem graag een kabouter tegenkomen die ons drie wensen gunt. In “Er was eens… 
Jeron Dewulf” toetst Jeron de harde realiteit aan het parallelle universum van de sprookjes. We gaan 
lachen met wolven, prinsessen en opgegeten grootmoeders en heel misschien eindigt de avond wel met 
“en ze leefden nog lang en gelukkig”.

SPEELDATA
oktober 2020 – februari 2021

WERELD- 

KAMPIOEN 
IMPRO



CABARET

GROF GESCHUD
LIJMEN

Grof Geschud, een Vlaams-Nederlands cabaretduo, leerde elkaar in 2014 kennen op de 
Koningstheateracademie in ’s Hertogenbosch, waar ze met de hoogste onderscheiding afgestudeerden. 
“Een uitzonderlijk, evenwichtig, mooi gecomponeerde voorstelling” schreef de externe vakjury. Ook viel 
Grof Geschud op bij Cameretten “twee mooie theatermakers met een krachtig samenspel”, aldus de jury.
In LIJMEN bevragen Myrthe van Velden en Lander Severins het onvermogen om vast te houden en de 
angst om los te laten. Van ridders tot perenvlaai, van Plato tot bejaarden, een hilarische en ontroerende 
zoektocht om de ander tot op het bot te doorgronden.

De voorstelling is geregisseerd door niemand minder dan Raf Walschaerts en Minou Bosua. 
“Lijmen is een programma van een hoog niveau” en “hun verhalende, bijna toneelmatige vorm van cabaret 
is vernieuwend” (Jury Cameretten 2018). 

SPEELDATA
oktober 2020 – februari 2021



ABSURDE HUMOR

PIETER VERELST
AMAI

Met keihard positivisme, knotsgekke sketches en ontroerende bespiegelingen treedt comedian en acteur 
Pieter Verelst de wereld tegemoet. Na het winnen van Cameretten 2016 tourde hij met zijn succesvolle 
debuutvoorstelling “Mijn broer en ik” (vijf sterren in De Standaard) door Nederland en België. Zijn 
voorstelling “Amai” zit opnieuw vol met zijn typische humor en muzikale vondsten. Hij zoomt in op zijn 
generatie, materialisme, liefde, relaties, angst en wandelende takken. Want amai. Het is toch allemaal wat.
 
SPEELDATA
oktober 2020 – april 2021 (afwisselende periodes met NL)



MENTALISME

PIET KUSTERS
MENTALIST

Maak kennis met de enthousiaste mentalist Piet Kusters!
Je hebt hem wellicht al aan het werk gezien dit jaar in Belgium’s Got Talent of jaren geleden als de 
Tovenaar in Iedereen Beroemd?

Geen blabla, doorgestoken kaart of egotripperij. Met zijn charme en humor pakt Piet u mee in een 
aanstekelijk verhaal. De maskers vallen even weg, u wordt uit uw comfortzone gehaald en krijgt er bakken 
vol nieuwe energie voor in de plaats. Zijn ontwapenende optreden zal ongetwijfeld nog nazinderen terwijl 
u zich afvraagt hoe hij dat alles voor mekaar heeft gekregen. 

SPEELDATA
oktober 2020 – maart 2021



COMEDY FOR KIDS!

ROOKIE COMEDY
COMEDY FOR KIDS

Eindelijk: een comedyvoorstelling voor kinderen van 10-14 jaar én hun (groot)ouders!
Peter mag een weekendje babysitten op de tieners van een goede vriend. Als jonge dertiger heeft hij er 
alle vertrouwen in dat hij snel goed zal scoren bij Lieke en Daan. Maar al snel ontdekt hij dat hun leefwereld 
mijlenver staat van de zijne en dat hij absoluut niet mee is met Fortnite, Tik-Tok, sms-afkortingen of 
Instagramwaardige outfits… Toch geeft Peter niet op en probeert hij op zijn geheel eigen manier connectie 
te maken met de twee tieners.

Rookie Comedy brengt de allereerste comedyvoorstelling ooit voor elk gezin met tieners (tot 14 jaar). 
Doorspekt met humor uit zeer herkenbare situaties voor jong én oud, afgewisseld met grappige liedjes 
zoals de hit “Ik mag mijn zusje niet meer slaan” en de opvolger “Ik mag mijn broertje niet meer bijten”.
Peter Hens is bekend van ‘Voor de Leeuwen’ en ‘Belgium’s Got Talent’ en heeft al jarenlang (podium)
ervaring opgedaan als (jongeren)entertainer. Volgens Gazet Van Antwerpen schuilt er een beetje  
Nonkel Bob in hem.

SPEELDATA
oktober 2020 – mei 2021



STAND-UP COMEDY DUOSHOW

THE COMING MEN: 
JAN LINSSEN EN PETER HENS
2 comedians die al een tijdje meedraaien in het circuit, maar nog niet helemaal klaar zijn voor een 
volavondshow bundelen hun krachten om een leuke avond te verzorgen. Ontdek hen nu!

Het kan zijn dat u nog nooit van Jan Linssen heeft gehoord, maar de kans dat u ooit om een van zijn 
grappen hebt moeten lachen is best groot. Tussen zijn eigen optredens door schrijft Jan ook teksten voor 
andere comedians, De Rechtvaardige Rechters (Radio 2) en verschillende tv-programma’s.
In 2011 stapte Jan voor de allereerste keer op het podium als stand-up comedian en acht jaar later palmt 
Jan dankzij zijn sympathieke uitstraling en brede humor elk publiek met het grootste gemak in. Jan deelde 
reeds het podium met namen als Alex Agnew, Bart Cannaerts en Philippe Geubels. Hij won de Radio NRJ 
Open Mic (2019), stond in de halve finale van de Humo’s Comedy Cup (2018) en schopte het tot de finales 
van de Lunatic Comedy Award (2013) en de Culture Comedy Award (2013).

Peter Hens is een goedlachse kerel uit de Kempen. Hij speelt vrolijke liedjes, afgewisseld met geslepen 
moppen en leuke verhaaltjes. Met zijn sappig dialect en herkenbare humor weet hij ieder publiek te 
bekoren. Gevat, joviaal, met een vleugje absurdisme! BAM! In 2017 zat Peter bij de 8 finalisten van het 
één-programma “Voor De Leeuwen” en hij verscheen ook al in Belgium’s Got Talent. Intussen trekt hij het 
land rond met de kindercomedyvoorstelling Rookie Comedy, maar met zijn eigen materiaal kan Peter meer 
dan zijn mannetje staan tussen andere comedians. De vergelijking met Urbanus of Nonkel Bob werd al 
meermaals gemaakt, maar Peter doet vooral zijn eigen ding. 

SPEELDATA
maart 2021 – juni 2021



Voor meer info en boekingen:

Tom Bertels
0475 66 55 49

tom@livecomedy.be

 Rik Vanderwaeren
0473 76 32 17

 rik@livecomedy.be
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