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Met klinkende titels als “Racist” en “Multikul”  

heeft Han solo er als allereerste extreem-rechtse 

stand-up comedian van Vlaanderen 2 

avondvullende shows op zitten. Steevast stond hij 

op de barricades, ging hij zijn volk voor, reikte hij 

oplossingen aan de verziekte politiek en bracht hij 

komisch heil om de gemoederen te bedaren… 

Canvas zond dit tot 2 maal toe uit, [PIAS] Comedy 

vereeuwigde ’s mans pleidooien op DVD en 

nationale topkranten penden 4-sterren recensies 

neer.

Moet Han solo daarvoor bedankt worden? In principe 
niet. Maar hij zou het wel appreciëren… Daarom maakt 
hij nog een 3de show. In “Han solo bedankt” krijgt het 
publiek de ultieme kans om Han solo te bedanken voor 
zijn jarenlange maatschappelijke inzet. 

Verwacht van Han solo dus opnieuw  tonnen dubbele 
bodems en kilometers diepgang! Hij roept nog harder 
dan voorheen en gaat nog meer op in zijn unieke 
woede-uitbarstingen. Alleen zo kan hij werken aan een 
betere wereld. Han solo wordt niet anders, hij wordt 
beter!

Acteur/regisseur Han Coucke is naast de bedenker/vertolker 

van Han solo tevens de regisseur van comedians als Philippe 
Geubels, Freddy De Vadder, Henk Rijckaert en Steven Mahieu.  
Als stichtend lid van het bejubelde duo Gino Sancti, maakte hij 
vorig decennium 5 avondvullende cabaretvoltreffers. 
Daarnaast is hij een autoriteit als lesgever bij diverse 
comedyworkshops over het hele land. En tegenwoordig is hij 
een veelgevraagd ‘mediawatcher’: zo kroop hij voor ‘Reyers 
Laat’  in de huid van menige politieke partij richting 14/10 én 
parodieert hij samen met muzikant Wouter Berlaen elke week 
een hekel feit in het populaire ‘En nu serieus’ op Radio 2. 
Kortom, ‘the hardest working man’ in comedyland

Meer info:  www.hansolo.be 

Boekingen: 123 Comedy

Speelperiode:
September 2013 | oktober 2013 | november 2013 | 
februari 2014 | maart 2014 | april 2014

 comedy /cabaret
Han solo bedankt



Met zijn volle 1m37 aan linkerzijde en 

1m42 aan de rechterkant is William Boeva 

(°6/11/1989, Antwerpen) de grappigste 

dwerg der Lage Landen. Gewapend met 

een 5 cm hoge kuif, een kunstheup én een 

handvol grappen trok hij in 2009 richting 

comedycafé The Joker in Antwerpen om er 

vervolgens keihard op zijn bakkes te gaan. 

Maar William had van het podium geproefd en zette door. Dat 
weet zelfs het kleinste kind sinds Boeva’s passage op 
Pukkelpop in de Wablieft? Tent in 2010 én zijn gesmaakte 
verschijning in Comedy Casino op Canvas.

Daarnaast is William Boeva als grote belofte een graag geziene 
gast in diverse line-up programma’s binnen het clubcircuit. Via 

het multiculturele comedyproject ‘Hakims of Comedy’ 
belandde hij in 2011 voor het eerst op de podia van 
diverse culturele centra en kreeg er intensieve 
coaching van Han Coucke –regisseur van oa. Philippe 
Geubels. Een uitgebreide theatertournee als 
voorprogramma van Coucke’s typetje Han solo volgde 
(“Multikul”), want het klikte meteen tussen beide 
comedians.

Onderweg schreven & schaafden ze samen aan Boeva’s 
eigen materiaal tot enkel het beste goed genoeg was 
voor een allereerste avondvullende comedyshow met 
alles erop en eraan. 

Als een ware stand-upper geeft William Boeva in 
“Megalomaan” zijn eigen klare kijk op de wereld. 
Hilarisch in zijn bevindingen én messcherp voor zowel 
de aanstarende medemens als zichzelf. Met een mond 
groter dan ’s mans gestalte wil hij de mensen zijn 
‘soort’ leren kennen. Want misschien zijn er niet zoveel 
verschillen als het oog doet vermoeden…

Megalomaan
comedy /cabaret

Meer info: www.williamboeva.be

Boekingen: 123 Comedy

Speelperiode: 
try-outs: januari 2014 | februari 2014

tournee: maart 2014 | april 2014 | mei 2014 | juni 2014



Als zoon van een Turkse mijnwerker 

experimenteerde Erhan Demirci (°14/03/1983, 

Ham) met comedy tijdens zijn Brusselse 

studentenjaren. Zijn finaleplaats op de Culture 

Comedy Award 2009 én de juryprijs van de 123 

Comedy Award 2010 maken van hem een grote 

belofte binnen het Vlaamse comedylandschap.

“Van deze man gaan we nog horen” opperde De 
Standaard en Erhan loste die verwachting meteen in. 
De voorbije 2 jaar tourde hij in het voorprogramma van 
de bekende Han solo (“Multikul”) én opereerde hij als 
vast lid van het multiculturele comedycollectief 
Hakims of Comedy op het podium van menig cultureel 
centrum in zowel Vlaanderen als Nederland.

In zijn eigen stand-up shows ontziet deze rasechte 
gastarbeiderszoon geen enkel onderwerp - zijn eigen 
uittocht van het harde, Limburgse dorpsleven naar het 
nog hardere “life in the ghetto” van de grootstad 
Brussel nog in het minst. Niet alleen politiek & 
integratie vormen zijn inspiratie, het alledaagse leven 
van de gemiddelde Belg frappeert deze comedian des te 
meer. Erhan gaat als allochtoon door het leven, heeft 
daar zo zijn eigen kijk op en dat zal u geweten hebben!

Komend seizoen trekt Erhan als 
support act de theaters in met de show 
“Han solo bedankt” . Daarnaast is hij 
als comedian & MC een graag geziene 
gastheer in talloze line-up shows 
binnen het comedycircuit. Bovendien 
is hij als immer sympathieke Turk de 
geknipte presentator bij evenementen 
in de socio-culturele sector, op 
festivals, in het reguliere 
theatercircuit én in het clubcircuit. 
Hou Erhan Demirci maar in de 
gaten…

Boekingen stand-up: 123 Comedy
Boekingen presentaties: De Hofleveranciers

Sympathieke Turk!
comedy /MC / presentato



Elke zaterdagochtend sluiten comedian-met-rock 

’n’ roll- attitude Han Coucke &  

muzikant-met-gevoel-voor- humor Wouter Berlaen 

het populaire ontbijtprogramma ‘En nu serieus’ op 

Radio 2 af. Als mediawatchers van dienst  leveren 

ze een jaar lang bij Christel Van Dyck & Jan 

Verheyen een parodie op een bekend lied af – 

geïnspireerd op het nieuwsfeit dat hen het meest is 

bijgebleven de voorbije week. 

Het resultaat? Hilarische meezingers op Radio 2 in 
verschillende genres over de meest uiteenlopende 
media-akkefietjes zoals  de vetstrijd van Bart De 
Wever, het intreden van Michelle Martin in het 
klooster van Malonne, de zoveelste treinstaking of de 
vermeende geaardheid van Prins Filip… Het kon nog 
niet zo gek gebeuren, of Coucke & Berlaen schreven er 
een lied over.

In ‘En nu nog serieuzer’ wordt het menens: Coucke & 
Berlaen gaan de uitdaging aan om tussen 1 december 
2013 en 20 januari 2014 de meest prangende 
nieuwsfeiten van het komende jaar muzikaal op een 
rijtje te zetten voor u. Spannend, want niemand weet 
wat ons Belgenlandje te wachten staat in 2013. 

Eén ding is echter zeker: Coucke & Berlaen zullen er 
staan met hun visie op de feiten én geven hun klare 
komische kijk op de zaken, zodat u met een vrolijk 
gevoel het jaar kan uitfeesten!

Meer info: http://www.radio2.be/en-nu-serieus/het-
lied-van-coucke-en-berlaen

Boekingen: De Hofleveranciers

Speelperiode: 
tryouts: van 15 november 2013 t.e.m. 30 november 2013

tournee: van 1 december 2013 t.e.m. 20 januari 2014

En nu nog serieuzer
muziekcabaret / eindejaarsconférence



In seizoen 2013-2014 herneemt BERLAEN deze productie. 
Even zot & gedreven zoals we deze Zultse songwriter live op het 
podium al kennen. In een schijnbaar onverstaanbaar taaltje 
dat elke toeschouwer naar de keel wil grijpen. Oprecht & 
rechtdoor. Bedrieglijk meezingbaar & altijd door merg en 
been…

Meer info:  www.berlaen.be

Boekingen: De Hofleveranciers 

Speelperiode:  september 2013 | oktober 2013 | 
november 2013

Doezovoeurt
 muziek (Nederlandstalig/dialect)

Met zijn dialectplaat ‘Vanuivoeurt’ 

ruilde allround muzikant Wouter 

Berlaen in 2011 zijn bassistenstek 

achter gewaardeerde artiesten in 

voor een rol als frontman in zijn 

soloproject BERLAEN. 

Een opmerkelijk debuut, zo bleek, dat 
via de nationale radio bedrieglijk simpele meezingers 
met een scherp randje als ‘Ge zij were zat’ en ‘Oe ver’est 
nog?’ in rasecht Zults dialect deed binnensluipen in de 
oren van menige muziekliefhebber. Ook de 
bijbehorende clips met verschijningen van schoon volk 
als Maaike Cafmeyer, Luc De Vos én de ravissante 
zusjes Erika & Heidi Van Tielen deden heel wat stof 
opwaaien in medialand.

Anno 2012 komt BERLAEN met nieuw voer voor de 
platenboer, in de vorm van het full-album ‘De loatste 
man’. Na de release in de AB Club trekt hij zijn 
akoestische theatertour op gang in een uitgepuurde 
bezetting met Maaike Cafmeyer op zang & vanalles, 
Tom Kestens op toetsen, gitaren & zang én daarbij nog 
meestercellist Frans Grapperhaus die op zijn eigen 
onnavolgbare wijze dit avondvullende programma, vol 
poppy songs met een scherp randje, mee kleur geeft.



In september 2011 verhuisde 

popartiest-par-excellence Born Crain voor 6 

maand naar New York om er nieuwe muzikale 

ervaringen op te doen. Naast het optreden in lokale 

clubs én het afwerken van een Amerkaanse 

filmsoundtrack bracht hij elke vrijdag voor Q 

Music verslag uit van de overkant van de oceaan.

Muzikaal verslag welteverstaan: onder de noemer 
‘Born in the USA’ nam de jonge singersongwriter 
wekelijks een bestaande Amerikaanse songs onder 
handen als knipoog vanuit het grote New York naar ons 
klein Belgenlandje. 

Het resultaat werd een CD met 19 zeer uiteenlopende 
songs die Born als getalenteerd recording engineer & 
producer helemaal zelf onder handen nam. Van een 
hilarische Regi-pastiche van Scott McKenzie’s “San 
Francisco” tot het beste van de (voor de gelegenheid) 
‘Beach Borns’. Van een bloedmooie interpretatie van 
“Jackson” van Johnny Cash tot een vette knipoog in 
“(is this the way to) Amarillo”.

Samen met zijn gereputeerde live-band brengt Born 
Crain dit repertoire naar de theaters, inclusief ‘s mans 
New Yorkse verhalen. Anno 2013 is Born nog steeds 
voorzien van rosse coupe, maar bovenal is hij gerijpt 
tot rasartiest van eigen bodem met een eigen ding. Zeg 
dat wij het gezegd hebben. Yie-ha nog aan toe!

 

Meer info:  www.borncrain.be

Boekingen: De Hofleveranciers

Speelperiode: september 13 | oktober 13 | november 13 | 
december 13

Born in the USA
muziek (Engelstalig)



duidelijkheid. Op de verwezenlijking van hun dromen. Enfin, 
ze wachten... wachten... wachten... 

Herkenbaar. Zeer herkenbaar. Zo werd deze 
schoolvoorstelling ook ervaren in de 30 culturele centra die 
Han & Helder met “Wachten op” al aandeden. Komend 
seizoen puberen beide heren vrolijk verder… Verlengd wegens 
succes heet dat!

Meer info:  www.hanenhelder.be

Boekingen: De Hofleveranciers

Speelperiode: maart 2014 | april 2014

Pubers! Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? 

Waar komen ze vandaan en vooral: waar moet het 

met hen naartoe?

Acteur/regisseur Han Coucke en acteur/muzikant 
Helder Deploige verdienden hun sporen eerder al in 
het kindertheater bij 4Hoog Produkties, waar ze 
beiden meeschreven én speelden in de 
succesproducties “Specht” en “Bol de wereld”. Apart 
werkten ze eerder al mee aan schoolvoorstellingen van 
gerenommeerde theaterhuizen als Het Gevolg en De 
Kopergietery.

Met “Wachten op” creëerden ze in 2011 voor het eerst 
hun eigen schoolvoorstelling voor de 2° Graad 
ASO/TSO. Een uur lang confronteren ze 
tienerschoolgangers met de deugden én frustraties van 
wat elke ouder de schoonste tijd van hun leven noemt. 
Het resultaat is een muzikale theatervoorstelling 
geworden, waarin Han & Helder 2 leeftijdsgenoten aan 
de poort van hun puberteit spelen. Kleine jongens met 
grote-mensendromen. Macho’s met een klein hartje. 
Klaar voor het leven. Maar welk leven? Dat is nog even 
afwachten...

Dus wachten ze op iets. Op de dag dat ze volwassen 
zijn. Op de ware liefde. Op beterschap. Op 

Wachten op
theater / schoolvoorstelling



Han Coucke begeleidde eerder al de Hakims of 
Comedy. Voor dit project gaat hij 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 
workshoppenreeks tevens een nieuwe 
publieksinstroom voor het CC in kwestie.

 

Meer info

Boekingen: De Hofleveranciers

Speelperiode: Najaar 2013

Workshoppen
Han Coucke



Biezenstuk 91 - 9000 Gent  
info@de-hofleveranciers.be
0478/59.49.73

Kardinaal Cardijnlaan 54 - 9100 Sint-Niklaas  
info@123comedyclub.be
0495/47.20.07

 

Te boeken via :


