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KLOENKE Han solo

KOMT GOED NIEUW Erhan Demirci

RESET NIEUW William Boeva

RALF JENNES NIEUW

COMEDY-NIGHT Han solo, William Boeva, Erhan Demirci & Ralf Jennes

BOERKES TEKENBATTLE NIEUW Pieter De Poortere, Kim Duchateau & MC William Boeva

MIJN BELGIE - TUSSEN FRIET EN KEBAB Erhan Demirci

BOERKE Pieter De Poortere

IEDEREEN KOMIEK Han Coucke

SEI SOLO NIEUW Frans Grapperhaus

COMEDY

SCHOOLVOORSTELLING

EXPO/WORKSHOP

MUZIEK
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BroedBloeders is al een geruime tijd een vaste waarde bij de culturele 
centra. Sinds enkele jaren verzorgen we ook zelf rechtstreekse 
boekingen van onze artiesten onder de naam De Hofleveranciers. 
Naast de zeven artiesten met heel gevarieerde profielen – William 
Boeva, Maaike Cafmeyer, Han Coucke, Erhan Demirci, Pieter De 
Poortere, Frans Grapperhaus en Ralf Jennes – begeleiden twee vaste 
aanspreekpunten, Renaat en Peter, de dagelijkse coördinatie, pro-
ductie en (promotionele) opvolging. Deze unieke groep van negen 
werkt voortdurend zelf voorstellen uit, in onderlinge betrokkenheid 
bij elkaars ideeën, van brainstorm tot première. Dankzij de ver-
scheidenheid van achtergrond en expertise kan De Hofleveranciers 
een verfrissende 360° aanpak bieden voor theaterproducties, tv- en 
radioprogramma’s, reclamecampagnes, events, animatiereeksen, 
…  De hele theaterwerking binnen De Hofleveranciers valt onder 
‘BroedBloeders’. 
Wij wensen u een interessant theaterjaar en graag tot binnenkort!

BROEDBLOEDERS
& DE HOFLEVERANCIERS

www.BroedBloeders.be
www.de-hofleveranciers.be



C O A C H I N G :  R A L F  J E N N E S
www.hansolo.be I foto: © Tom Bertels I V.U. Peter Rogiers, Biezenstuk 91, 9000 Gent

De speelperiode loopt van september 2016 t.e.m. juni 2017

In zijn nieuwe show KLOENKE deelt Han solo stevige klappen uit... 
maar moet hij zelf ook slagen incasseren. Toch blijft Han solo terug-
vechten. Nu de Islamitische Staat, de Kuringse Kleurenwies Kame-
raden en andere radicale hobbyclubjes de wereld bedreigen, is Han 
solo actueler dan ooit. En noodzakelijk! Hij is de stekende aambei in 
de reet van alles wat conservatief, extreem en naïef is. 
Ongemakkelijk – pijnlijk zelfs – maar altijd grappig. Humor met 
inhoud, diepgang, dubbele bodems en liters zalf.
KLOENKE is de vierde avondvullende show van Han solo, gespeeld 
door acteur Han Coucke. Naast Han solo is Coucke ook regisseur 
van o.a. Philippe Geubels, Steven Mahieu, William Boeva... Op tv was 
Han Coucke te zien als Lorenzo in de succesreeks ‘Bevergem’.
Coach: Ralf Jennes - Muziek: Helder Deploige

HAN SOLO
KLOENKE

www.hansolo.be

Voorprogramma: Ralf Jennes
Met de gewaardeerde ondersteuning van

COMEDY
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HAN SOLO
KLOENKE

oktober/ november 2016  - try –out ( zaal tot max 120 personen)
De speelperiode loopt van 19 november 2016 t.e.m. juni 2017

Na scholen over heel Vlaanderen stil te krijgen, vindt Erhan Demirci de tijd 
rijp om het grote publiek in te pakken. In zijn allereerste avondvoorstelling 
KOMT GOED! neemt Erhan je mee op ontdekkingstocht naar het onbeken-
de, het onbeminde.  Hij herbeleeft zijn allesbehalve doorsnee jeugdjaren; 
gidst je door het harde Limburgse dorpsleven om aan te komen in het nog 
hardere “Life in the ghetto” van Brussel. Een stad die hij als inwoner en so-
ciaal medewerker van Foyer vzw steeds dieper leerde kennen. Erhan gunt je 
een blik achter de schermen van onze hoofdstad, onthult de geheimen van 
de straat en vertelt op hilarische wijze hoe we als Vlaming het beste kunnen 
overleven in de ban van zijn grote liefde: BX. Kritisch, scherp maar altijd 
positief. Komt goed! 
Erhan Demirci was 2 jaar het voorprogramma van Han solo en vaste gast in 
De Rotonde en Start je Dag op Radio 2, Café Corsari op één en Nuff Said op 
Canvas - waar zijn ‘Sorry’-filmpje’ een echte internethit werd. 

www.erhandemirci.be

Regie: Han Coucke

Voorprogramma: Latif Ait 
(Het bewijs dat zelfs een Limburger en 

een Antwerpenaar vrienden kunnen zijn!)
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KOMT GOED
ERHAN DEMIRCI

COMEDY

NIEUW!



RESET
WILLIAM BOEVA

COMEDY

10 januari tot 4 maart 2017  - try –out ( zaal tot max 120 personen)
De speelperiode loopt van 11 maart 2017 t.e.m. juni 2017

Na zijn eerste succesvoorstelling Megalomaan, ging het leven van 
William als één grote rollercoaster: nu en dan stevig over de kop, 
onverwachte bochten en hier en daar het occasionele kotsplekje. Nu 
de rit voorbij is en William weer met beide voeten op de grond staat, 
blijft er een onbehaaglijk gevoel in de maag. De spannende rush was 
misschien het beste dat hem ooit is overkomen, maar hij zat niet 
echt aan het stuur. Alles is veranderd, maar is hij zelf veranderd? 
Aanvaarden de mensen hem nu om wie hij echt is… Of om wat hij 
doet… Of omdat het moet? Bij elk antwoord komt er een nieuwe 
vraag. 
Tijd om de knop in zijn hoofd om te draaien, de boel te resetten en 
opnieuw op te starten. Nog sneller, nog scherper én nog verrassen-
der. Want er is nog zoveel te vertellen. 

www.williamboeva.be

Regie: Han Coucke 
Tekstcoach: Ralf Jennes

NIEUW!
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RESET
NIEUW!

RALF JENNES
COMEDIAN - MC  

COMEDY

Ralf Raakt.
Met frisse humorgedichten en sappige verhalen.
Raakt Ralf.  
De gevoelige snaren van zijn eigen bestaan. 
En hopelijk ook van jou. 

Ralf Jennes laat zich niet graag in hokjes stoppen. En dat komt niet 
door zijn claustrofobie. Het is te zeggen: toch niet alleen. 
Deze dichtende comedian staat als vast voorprogramma op het po-
dium met Han solo en maakt deel uit van de Comedy Night van 
BroedBloeders. Hij praat als MC de avond aan elkaar met scherpe 
observaties en maffe verhalen. En durft daar zelfs wel eens poëtisch 
over worden. 
Bovendien is Ralf een bevlogen tekstschrijver, was hij coach van 
Han solo en is hij tekstcoach van William Boeva.

www.ralfjennes.be

NIEUW!



COMEDY-NIGHT
AVONDVULLENDE SHOW MET HAN SOLO, 
WILLIAM BOEVA, ERHAN DEMIRCI,
RALF JENNES  COMEDY

De speelperiode loopt van september 2016 t.e.m. juni 2017
2 x 50 min met pauze.

Boek drie van deze vier comedy toppers in één klap, met elk hun 
eigen stijl. Verbonden door één microfoon en één spot. Dat is het 
explosieve recept voor onze stand-up avond, in het aangepast 
comedy kader van het CC, GC, OC, foyer of parochiezaal. 
William Boeva, winnaar van Humo’s Comedy Cup 2012, schrijft en 
speelt comedy vanuit z’n eigen leefwereld. En die lijkt groter dan 
de man zelf.  Han solo is dé politieke standupper die een upper-
cut toebrengt aan alles wat naar extremisme ruikt! Erhan Demirci 
gunt je een hilarische blik achter de schermen van onze hoofdstad. 
Kritisch, scherp maar altijd positief. Ralf Jennes praat, als MC, de 
avond aan elkaar met scherpe observaties en sappige verhalen. En 
durft er zelfs wel eens poëtisch over worden.



COMEDY-NIGHT

De speelperiode loopt van september 2016 t.e.m. juni 2017

In de Boerkes tekenbattle kruist Pieter De Poortere, geestelijke vader 
van Boerke, het potlood met zijn bekende collega-cartoonist Kim 
Duchateau.  
William Boeva – de grappigste dwerg van de lage landen – treedt 
op als scheidsrechter en bestookt, in samenspraak met het publiek, 
beide tekenaars met tal van opdrachten. Wie blijft er als winnaar 
overeind en wie breekt zijn punt op de waanzinnige uitdagingen? 
Deze voorstelling kan al dan niet geboekt worden met een bijho-
rende tentoonstelling van (één van) beide tekenaars.

PIETER DE POORTERE, KIM DUCHATEAU & 
MC WILLIAM BOEVA

BOERKES 
TEKENBATTLE

www.boerke.be
COMEDY

NIEUW!
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TUSSEN FRIET EN KEBAB
MIJN BELGIE
ERHAN DEMIRCI

SCHOOLVOORSTELLING

De speelperiode loopt van september 2016 t.e.m. juni 2017

Erhan Demirci stelt zich, als stand-up comedian, vaak de vraag wat hem 
nu Turk of Belg maakt. Wat zijn nu de dingen die hij van zijn ouders heeft 
meegekregen en wat zijn de dingen die hij van zijn Belgische vrienden 
heeft overgenomen? Wat een makkelijke vraag lijkt, is niet altijd evident 
om te beantwoorden.  Hij legde hiervoor dezelfde weg af als zijn familie, die 
50 jaar geleden vanuit Turkije naar België kwam. In deze voorstelling vertelt 
Erhan over het dorp waar zijn grootouders woonden en over de reis die hij 
maakte en waar hij prachtige verhalen aan overhield, soms grappig, soms 
emotioneel, soms nostalgisch, … Met deze voorstelling wil hij het jonge 
publiek op een luchtige maar toch vooral realistische wijze laten kennisma-
ken met de Turkse Vlaming anno 2014. 
Deze voorstelling richt zich tot leerlingen van de 2de en 3de graad in het middelbaar on-

derwijs. Na de voorstelling is er een mogelijkheid om in dialoog te treden met Erhan.

www.erhandemirci.be

“In zijn schoolvoorstelling ‘Tussen Friet 
& Kebab’ bewijst Erhan Demirci dat 

hij op meesterlijke wijze jongeren een 
uur lang kan boeien met zijn wereld die 

balanceert tussen Turkije en België.” - 
De Standaard.
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TUSSEN FRIET EN KEBAB

De speelperiode loopt van 1 september 2016 t.e.m. 30 juni 2017

Vraag de gemiddelde zevenjarige wat hij later wil worden en je 
krijgt de meeste waanzinnige antwoorden. Maar een enkeling zal 
zich ook werkelijk aan zijn toekomstdroom houden. Zoals Pieter 
De Poortere. Als kleine knaap met veel geduld, veel tijd én veel te-
kenpapier volgde hij het voorbeeld van zijn vader en zette hij zijn 
eerste doedels richting academie.
Later ging hij op Sint-Lucas in de leer bij strip grootmeesters Ferry 
en Ever Meulen en kreeg hij de fijne lijnen van het vak in de vin-
gers. De Poortere had nooit kunnen vermoeden dat zijn toenmalig 
eindwerk – de humoristische strip ‘Boerke’ - op 15 jaar tijd zou uit-
groeien tot een internationaal succesverhaal.
Een unieke tentoonstelling bundelt de humoristische avonturen 
van dit ‘kleine keuterboerke’ in een origineel overzicht over 500 
pagina’s. 

PIETER DE POORTERE
BOERKE

www.boerke.be EXPO



IEDEREEN 
KOMIEK

WORKSHOP

De speelperiode loopt van 1 september 2016  t.e.m. 30 juni 2017

Han Coucke gaat op zoek naar nieuw komisch talent van diverse 
pluimage dat zijn eerste grappen uitprobeert in het clubcircuit, 
om hen dan met een intense reeks van workshops voor te bereiden 
op het grotere werk: samen optreden in een heuse comedy line-up 
show met professionele omkadering om zich te toetsen aan het 
grote publiek. 
Voor het deelnemend CC ontstaan er mogelijkheden om via dit 
grensoverschrijdend project en dito aanpak meerdere punten van 
hun lokale cultuur- en/of jeugdwerkbeleidsplan te realiseren. 
Als jong geprofileerd en hip project ambiëert deze workshoppen-
reeks tevens een nieuwe publieksinstroom voor het CC in kwestie.

HAN COUCKE



IEDEREEN 
KOMIEK
HAN COUCKE

SEI SOLO
MUZIEK

De speelperiode loopt van september 2016 t.e.m. juni 2017

Muzikanten moeten zwijgen. Dat is een feit. Een feit dat waar is.
En dat is maar goed ook, uit respect voor de muziek. Voor de 
componist, die altijd meer te vertellen heeft, En om de stilte te 
behouden.  De stilte die de omkadering van geluid is. En muziek 
is geluid, ... heeft dus die stilte nodig voor zijn bestaansrecht. 
Om tot volle bloei te kunnen komen.
Ik moet toegeven dat ik in deze voorstelling niet zwijg, erger nog, 
ik geloof zelfs bijna meer te spreken dan dat er muziek klinkt! Ik 
vertrap de regels met publiek erbij. Schaamteloos. Hardvochtig.
Om nu ook nog eens iets te moeten zeggen óver die voorstelling,
Dat zou echt té ver gaan! Dat is helemaal dubbelop zondigen.
Nee, kom maar gewoon kijken en oordeel zelf. En spaar me niet, 
Maar zet mij maar op mijn nummer!
Veel succes,
En sterkte.
Frans

FRANS GRAPPERHAUS  
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BroedBloeders VZW
Biezenstuk 91, 9000 Gent

WWW.BROEDBLOEDERS.BE

INFO

DE HOFLEVERANCIERS 
Peter Rogiers

Biezenstuk 91, 9000 Gent
Peter@de-hofleveranciers.be

0478/594 973

WWW.DE-HOFLEVERANCIERS.BE

CONTACT & BOEKINGEN
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