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2019 - 2020

STAND-UP

KAMAL KHARMACH

E
NIEUW
SHOW

KRAPUUL

Al heel de mensheid lang roepen we Krapuul naar elkaar.
Want als je vroeger niét geloofden dat de aarde plat was, was je Krapuul.
Als je vroeger geen communist was, was je Krapuul
Waarschijnlijk vindt een van je collega’s of buren je op dit moment zelfs een stukske Krapuul.
Maar wie beslist wie Krapuul is? En wie - of wat - is de maatstaf?
Na een ongezien succesvolle debuutvoorstelling gaat Kamal in zijn tweede avondvullende
comedyshow op zoek naar het antwoord op de eeuwenoude vraag: Wie is het grootste
Krapuul op aarde? Hebben we niet gewoon een dubbel moraal? En moeten we allemaal braaf
in de pas lopen, of moeten we wat minder politiek correct zijn en het krapuul in ons wat meer
durven loslaten?
Een relevante, maatschappijkritische, maar vooral hilarisch avondvullende voorstelling.

SPEELDATA

januari 2020 – mei 2020

COMEDY

S
SUCCMEING

ELS DE SCHEPPER

HERNE

ELS DE SCHEPPER HEEFT BESLOTEN ER GEEN
EIND AAN TE MAKEN.
Els de Schepper heeft een besluit genomen. Ze zal blijven léven. En hoe! Vanaf nu gaat Els zich enkel nog
amuseren.Al heeft het leven haar de afgelopen jaren regelmatig dikke kletsen uitgedeeld en al weet ze
soms niet waar die allemaal voor hebben moeten dienen. Eén ding staat als een paal boven water:
Els lééft met veel goesting! En ze wil u ook aansteken!
Dat zal ze trouwens niet op haar eentje doen… Zo krijgt ze hulp van de ondertussen legendarische “Rita
uit Gent”, die deze keer haar immer optimistische maar totaal politieke incorrecte vriend “de Vettige
Nonkel” meebrengt. “Klein Elske” belt met de preventielijn en weet met haar kinderlijke naïviteit alle
harten te doen smelten. “Manneke Pis” geeft zijn waterige kijk op wie hij allemaal ziet passeren aan zijn
fonteintje. Bovendien is er de deurenkomedie “Els is om zeep!”, waarbij de voltallige alter ego-cast tot
hun grote paniek te horen krijgt dat het testament van Els verloren werd gelegd. Wat nu? Is Els écht om
zeep? Of niet? Een hilarische whodunit in zuivere slapstickstijl! Denk dus maar niet dat je de zaal triest zal
verlaten. Integendeel. Els kijkt vanaf nu door een eigenhandig geconstrueerde roze bril naar het leven. En u
binnenkort ook.

SPEELDATA

oktober 2019 – februari 2020

STAND-UP

JERON DEWULF

E
NIEUW
SHOW
- LD
WEREO
EN
KAMPIRO
IMP

ER WAS EENS… JERON DEWULF
Het leven is geen sprookje, dat weet iedereen. Maar soms verwachten we nog wel een prins op het witte
paard of zouden we stiekem ook een kabouter willen tegenkomen die ons drie wensen gunt. In “Er was
eens Jeron” toetst Jeron de harde realiteit tegenover het parallelle universum van de sprookjes. We gaan
lachen met wolven , prinsessen en opgegeten grootmoeders en misschien eindigt de avond wel met “en ze
leefden nog lang en gelukkig”
Jeron Amin Dewulf Leiva is een acteur, improvisator, comedian, trainer, bekend van de populaire reeksen
‘Foute Vrienden’ en ‘Advocaat van de Duivel’ op 2BE. Hij is ook een internationaal bekend improvisator en
won in 2006 het wereldkampioenschap impro in Berlijn. In zijn nieuwe voorstelling zoekt Jeron meer en
meer de grenzen tussen improvisatie en comedy op. Via de klassieke structuur van een sprookje houdt hij
ons een spiegel voor en bekijkt hij de wereld door een unieke bril.

SPEELDATA

februari 2019 – mei 2020

CABARET

JAVIER GUZMAN (NL)
GUZMÁN

Het was te verwachten: Na Ga-Bie-Jer komt ie met Guzmán. Het wordt al met al een trilogie en de nummer
drie zal dus (?) Francisco heten. Nu kijkt hij terug op zijn grillige leven, zijn stormachtige carrière en vertelt
hij dingen die je nog niet van hem wist. Dingen die wellicht herkenbaar zijn, dingen die op zijn minst
opmerkelijk zijn, dingen die opzienbarend zijn. Zijn het ontboezemingen? Wie weet. Het zijn onder andere
juist die dingen waar je normaal gesproken misschien niet eens om moet lachen, maar vanavond wel. Dat
staat nu al vast. De levensloop van Javier heeft ridicuul veel gelijkenissen met het land waar hij al vanaf zijn
17de op de planken staat. Ben erbij!

SPEELDATA
april 2020

STAND-UP

WILLIAM BOEVA

E
NIEUW
SHOW

Na de successen van eerdere voorstellingen “Megalomaan” en “Reset” komt
William Boeva met een volledig nieuwe show! Na enkele veranderingen in zijn leven en
met een nieuw team aan zijn zijde blaast er een nieuwe wind door Williams leven, die
ongetwijfeld boven zal komen in de show.
Met een mond groter dan ’s mans gestalte geeft William Boeva als een ware stand-upper zijn klare kijk op
de wereld. Hij wil dat de mensen zijn ‘soort’ leren kennen, want misschien zijn er niet zoveel verschillen als
het oog doet vermoeden…

SPEELDATA

Februari 2020 – mei 2020

CABARET

LANDER SEVERINS
MAANLANDER

Vol goede moed belandde LEMS-1963-4 op Aarde na een verblijf van 48 jaar op de maan. Het ruimtetuig
kwam naar hier op zoek naar zijn held, zijn houvast, in de hoop dat hij met onze zwaartekracht wat beter
kon landen. Wat hij vond was alles dat hij nooit had verwacht.
De 22-jarige, net afgestudeerde Lander Severins hoopt vooral iets te vinden dat niet meteen uit zijn
vingers glipt. Desnoods fietsend van Zoersel tot in Warschau zoekt hij naar iets tastbaars om voor te
vechten. In dit debuut biedt u hem het antwoord. Toch?
In een regie van Tim Goditiabois en Janne Desmet balanceert Lander op de grens van comedy en theater
met een wervelend muzikaal verhaal dat u kevers, stranden en kermissen met hilarische en ontroerende
ontmoetingen tot aan de maan en terug brengt.
Twee jaar geleden begon het verhaal van LEMS voor Lander, hij speelde toen meer dan 150 try-outs in
huiskamers en kleine zaaltjes in Vlaanderen en Nederland. Vorig seizoen zette hij zijn eerste stappen in
theaters en maakte iedereen duidelijk dat hij daar thuishoort.

SPEELDATA

oktober 2019 – mei 2020

MENTALISME

T
DEBUU
PIET KUSTERS
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 ontwapenend optreden zal ongetwijfeld nog nazinderen.
Piet is beschikbaar voor grote en kleine optredens. Hij entertaint moeiteloos kleine en grote publieken,
vanop het podium of gewoon tussen het publiek in. Geschikt voor elke gelegenheid dus!

SPEELDATA

December 2019, februari 2020 – mei 2020

KINDERCOMEDY

Y
COMED
DS
FOR KI

ROOKIE COMEDY

AAR
10-14 J

De voorstellingen van Rookie comedy brengen comedy op maat van kinderen.
Verder willen we er nog niet zoveel andere zaken over verklappen. Een publiek vanaf 10 jaar maakt op
speelse wijze kennis met comedy en cabaret. Een topteam van (jongeren)entertainers werkt voor en
achter de schermen aan een show die net genoeg amuseert, informeert en misschien af en toe een beetje
jongleert. De eerste kijk in de leefwereld van recente testkonijnen uit het 5e en 6e leerjaar sloegen ons
alvast met verbazing. Voer genoeg voor een comedyvoorstelling 100% gemaakt voor kinderen, waarbij de
ouders geregeld ook van hun stoel zullen vallen. Beloofd.
Ook te boeken als schoolvoorstelling.

OVER PETER HENS

Peter Hens, gekend van ‘Voor De Leeuwen’ op één, leerkracht van opleiding en met heel wat ervaring voor
een (jonger) publiek, zal de ziel uit zijn lijf en de pannen van het dak spelen om de zaal (van jong tot oud)
voor hem te winnen.

SPEELDATA

oktober 2019 – mei 2020

CLASSIC

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

oktober 2019 – maart 2020

CABARET

T
DEBUU
GROF GESCHUD
LIJMEN

Grof Geschud, een cabaretduo bestaande uit de Belgische Zoerselenaar Lander Severins en de
Nederlandse Dinxperloër Myrthe van Velden, leerde elkaar in 2014 kennen op de Koningstheateracademie
en is sindsdien onafscheidelijk. In hun afstudeervoorstelling gaan ze eindeloos op zoek naar de ander.
Wanneer is twee een paar? Waarom herken ik mezelf in iedereen, maar niet in jou?
Grof Geschud bevraagt het onvermogen om vast te houden en de angst om los te laten in tientallen
personages die zich aandienen aan een tempo waardoor je vanzelf alle zekerheden loslaat. Van
schildpadden tot ridders, langs duiven en bladblazers, een ontroerende en hilarische zoektocht om die
ander tot op het bot te doorgronden.
In juni 2018 debuteert dit piepjonge duo met de voorstelling LIJMEN in een regie van Raf Walschaerts en
Minou Bosua.

SPEELDATA

oktober 2019 – mei 2020

COMEDY

SVEN DE LEIJER

E
NIEUW
SHOW

NIEUWE SHOW

Over Svens nieuwe show kunnen we werkelijk nog niets zeggen. Nee, niet aandringen, we weten het nog
niet. Of we hullen hem expres in mysterie. 1 van de 2.
Wat we wel weten is dat de respons op zijn eerste show ‘Content’ enorm was. Een indrukwekkende
speellijst, ticketverkoop als zoete broodjes, … Er zat duidelijk veel volk te wachten op Svens eerste stappen
in het theater. Hijzelf ook, zo bleek, dus maakt hij nu vol goesting een nieuwe show!
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. Eind 2017 presenteerde hij voor het eerst
zijn eigen programma Vrede op aarde. In zijn vrije tijd wast hij zijn auto. Zijn buren vinden het hoog tijd dat
hij zijn gras eens maait.

SPEELDATA

Voorjaar 2020 - specifieke data TBA

CABARET

KATINKA POLDERMAN

POLDERMAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ
De meest onverschrokken liedjesbakker van de lage landen is terug. Al 15 jaar draagt Polderman haar
unieke steentje bij aan het cabaret en ook in haar zesde voorstelling is de tegendraadse taalvirtuoos
ongepolijst, gortdroog, origineel en onverstoorbaar.
Polderman trekt onverdroten ten strijde tegen de vertrutting. Tegen de kuddegeest, eigenwijs en met die
voor haar kenmerkende nuchterheid.
Het NRC schreef het al: “De 35-jarige heeft bewezen tot de besten in het liedjesvak te horen.”
Zoals Polderman is er geen tweede. Ze is niet langer een goed bewaard geheim. Ze hoort bij de elite van
het Nederlands cabaret.

SPEELDATA

14 oktober – 17 november 2019

BODY COMEDY

PUPPETRY OF THE PENIS

INTERALE
NATION IE
T
SENSA

THE GREATEST BITS TOUR – 20TH ANNIVERSARY
Australië. Canada. Nieuw-Zeeland. West-End in Londen. Broadway in New York. De Puppetry of the Penis
vulde al theaters over de hele wereld en nu in 2018 nogmaals te zien in Vlaanderen!
Wat ooit begon als grappige kalenders die verkocht werden in garages en guestperformances op
vrijgezellenfeestjes, is ondertussen uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. De puppeteers en
bijbehorende dick tricks zorgen telkens voor een grappige en verrassende show. Hilariteit verzekerd,
wanneer bijvoorbeeld de bekende hamburgertruc de revue passeert. Of laat je verrassen door enkele
nieuwe staaltjes penisgymnastiek.
De shows staan er steevast om gekend in groten getale vrouwen naar de zalen te lokken, maar laat één
ding duidelijk zijn: ook mannen zijn meer dan welkom. Uniek in Vlaanderen en zeker een aanrader. Dit moet
u echt gezien hebben!

SPEELDATA

16-22 Maart 2020

GOOCHELSHOW & COMEDY

HANS KAZÀN EN STEVEN KAZÀN
ALIVE AND KICKING

Is Hans Kazàn overreden door een goocheltruc(k)? Overleden aan de goochelgriep? Nee hoor. Hij is nog
steeds alive and kicking!!
Samen met zijn jongste zoon, comedian Steven Kazàn vormt hij een verrassend komische combinatie!
Na jaren komen ze er toch achter: Hans en Steven begrijpen elkaar soms eigenlijk voor geen meter. Dat
leidt tot hilarische confrontaties tussen vader en zoon.
Een dynamische theateravond vol entertainment, interactie, bizarre trucs, maar vooral… héél veel humor.
“Alive and kicking” is een comedy programma waar het plezier vanaf spat!
Hans Kazàn is al met goochelen bezig van zijn negende en in 1973 werd hij derde op het WK goochelen
in Parijs. Vanaf 1976 begon hij in verschillende programma’s op televisie te komen en later kreeg hij zelfs
zijn eigen goochelshow op TROS, waardoor hij uitgroeide tot de bekendste goochelaar-entertainer van
Nederland.

SPEELDATA

oktober 2019 – mei 2020

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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