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JUBILEE! Han solo

KOMT GOED Erhan Demirci

RESET William Boeva

RALF JENNES
BOERKES TEKENBATTLE Pieter De Poortere, Kim Duchateau & William Boeva

DE HUMORKLAS VAN RADIO 2 Han Coucke

MIJN BELGIE - TUSSEN FRIET EN KEBAB Erhan Demirci

BOERKE Pieter De Poortere

IEDEREEN KOMIEK Han Coucke

IK wOU DAT IK 2 HONDJES wAS Frans Grapperhaus

DE TOVERFLUIT IN EEN NOTENDOp Maaike Cafmeyer, Bram Nolf, Piet Van Bockstal

COMEDY

SCHOOLVOORSTELLING

wORKSHOp

MUZIEK
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BroedBloeders is al een hele tijd een gevestigde naam bij de culturele 
centra voor alles wat met theater te maken heeft. Sinds enkele jaren ver-
zorgen we ook zelf rechtstreekse boekingen van onze artiesten onder de 
naam De Hofleveranciers. Naast de acht artiesten met heel gevarieerde 
profielen – William Boeva, Maaike Cafmeyer, Han Coucke, Erhan Demirci, 
Pieter De Poortere, Ralf Jennes, Frans Grapperhaus en Pascal Braeckman 
– begeleiden twee vaste aanspreekpunten de dagelijkse coördinatie en 
opvolging. Deze unieke groep van tien werkt voortdurend zelf ideeën 
uit, in onderlinge betrokkenheid bij elkaars voorstellingen, van brain-
storm tot première. Dankzij de verscheidenheid van achtergrond en 
expertise kan De Hofleveranciers een verfrissende 360° aanpak bieden 
voor theaterproducties, tv-programma’s, radio-uitzendingen, reclame-
campagnes, … 

Alles wat te maken heeft met theater en culturele centra valt binnen 
De Hofleveranciers onder onze theater-poot ‘BroedBloeders’.

BROEDBLOEDERS
& DE HOFLEVERANCIERS

www.broedbloeders.be
www.de-hofleveranciers.be



De speelperiode loopt van januari 2018 t.e.m. juni 2018

Hoera! Han solo staat 10 jaar op de Vlaamse podia. En hem kennende 
zal dat niet onopgemerkt voorbijgaan.  Géén stapje terug, maar een 
tandje bij. Géén bloemen noch kransen, maar verbaal vuurwerk. Geen 
klassieke ‘Best of ’-show, maar een stevig buffet van oud materiaal met 
nieuwe meningen én nieuw materiaal met aloude energie. 

Want na een decennium roepen, tieren en tegen alles trappen wat los- 
én vasthangt, vindt Han solo het hoog tijd om kritisch terug te kijken 
op zijn aanwezigheid in het comedylandschap. Dus leg maar alvast een 
Rennie klaar, want deze JUBILÉÉ wordt happen, slikken én verteren 
tegen sneltreinvaart. 100 minuten lang. 

HAN SOLO
JUBILEE!

www.hansolo.be

Spel: Han Coucke 
Regie: Ralf Jennes

COMEDY

©
 P

ie
te

r V
er

ha
eg

he

NIEUw!



HAN SOLO
JUBILEE!

REGIE:  HAN COUCKE
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De speelperiode loopt van september 2017 t.e.m. juni 2018

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 onbe-
kende, 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 sociaal 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, Start je Dag, De inspecteur en middagpost op Radio 2 en in 
Café Corsari op één. 

www.komt-goed.be

Regie: Han Coucke
Voorprogramma: Latif Ait
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KOMT GOED
ERHAN DEMIRCI

COMEDY
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RESET
wILLIAM BOEVA

COMEDY

De speelperiode loopt van september 2017 t.e.m. december 2017 en 
van maart 2018 t.e.m. juni 2018

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 verras-
sender. Want er is nog zoveel te vertellen. 

www.williamboeva.be

Regie: Han Coucke 
Tekstcoach: Ralf Jennes
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RESET RALF JENNES
COMEDIAN - MC  

COMEDY

De speelperiode loopt van september 2017 t.e.m. juni 2018 
Deze set duurt 45 minuten en kan ook in een line-up geplaatst worden.

Een puntdicht is het ongeplande kind na een onenightstand tussen 
een comedian en een dichteres. Niet echt ongewenst; maar geen van 
beide wil het hoederecht. 
Precies hoe Ralf Jennes zich voelt. Hij hoort overal wel ergens bij, 
maar nooit helemaal. Waarom? Dat probeert hij te achterhalen in 
zijn gedichten. 
Want iets van je af schrijven helpt. En dreigbrieven zijn strafbaar 
(dixit de Rechtbank van eerste aanleg). 
In ‘Dichter bij de wijsheid’ brengt Ralf een borrelende cocktail van 
korte humoristische puntdichten en onversneden comedy. Met een 
scheiding, een wortelkanaalbehandeling en drie kasten van Ikea in 
zijn lijf raakt hij alle stresspunten in zijn eigen bestaan. En raakt hij 
misschien ook jou. 

www.ralfjennes.be



De speelperiode loopt van september 2017 t.e.m. juni 2018

In de boerkesbattle 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? 

(Al dan niet in combinatie te boeken met de Boerkes Expo)

pIETER DE pOORTERE, KIM DUCHATEAU & 
wILLIAM BOEVA

BOERKES 
TEKENBATTLE

www.boerke.be

COMEDY



BOERKES 
TEKENBATTLE

COMEDY
De speelperiode loopt van februari 2018 t.e.m. juni 2018 

De Humorklas van Radio 2 is in 2018 aan zijn derde editie toe. Ex-leerlingen 
van de Humorklas als Jens Dendoncker (winnaar 2013), Kamal Kharmach 
(fi nalist 2013), Sander Vanderveeren (winnaar 2016) en Soe Nsuki (fi nalist 
2016), zijn intussen geen onbekenden meer in de comedyscène en zetten 
hun eerste stappen op radio en tv.

In 2018 wil Radio 2 deze traditie samen met ‘meester’ Han Coucke, conso-
lideren. In deze editie gaan ze meer dan ooit op zoek naar een allround-
comedian, die op verschillende humorskills getest zal worden: van standup 
tot impro, van actualiteit verwerken tot geschiedenis herschrijven, auditief 
of visueel. De kandidaten zullen alles uit de kast moeten halen. Met de hulp 
van Han Coucke en gastdocenten kunnen ze zich tijdens de Humorklas ver-
diepen in humor in al zijn vormen.

MET MEESTER HAN COUCKE                  

DE HUMORKLAS 
VAN RADIO 2

NIEUw!



TUSSEN FRIET EN KEBAB
MIJN BELGIE
ERHAN DEMIRCI

SCHOOLVOORSTELLING

De speelperiode loopt van september 2017 t.e.m. juni 2018

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 prachti-
ge 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 kennismaken met de Turkse Vlaming anno 2014. 
Deze voorstelling richt zich tot leerlingen van de 2de en 3de graad in het 
middelbaar onderwijs. Na de voorstelling is er een mogelijkheid om in dia-
loog 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
BOERKES EXpO
pIETER DE pOORTERE

EXpO
De speelperiode loopt van september 2017 t.e.m. juni 2018

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 tekenpapier 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 vingers. 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.



IEDEREEN 
KOMIEK

wORKSHOp

De speelperiode loopt van september 2017  t.e.m. juni 2018

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 berei-
den 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

IK wOU DAT IK
2 HONDJES wAS

MUZIEK
De speelperiode loopt van september 2017 t.e.m. juni 2018
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 com-
ponist, die altijd meer te vertellen heeft. En om de stilte te behou-
den. 
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!
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www.fransgrapperhaus.com

FRANS GRAppERHAUS



DE TOVERFLUIT
IN EEN NOTENDOp

MUZIEK
De speelperiode loopt van januari 2018 t.e.m. maart 2018
Die Zauberflöte is wellicht de belangrijkste opera die Wolfgang 
Amadeus Mozart ooit schreef. 
Het verhaal is complex, erg gelaagd, en zit vol symboliek. Vooral 
de vermeende verwijzingen naar de vrijmetselarij waren in de afge-
lopen eeuwen stof tot discussie. Hoboïsten Bram Nolf en Piet Van 
Bockstal brengen samen met Maaike Cafmeyer een pocket-versie 
van dit meesterwerk. 
De muziek is in hoofdzaak van de hand van Mozart-himself, meer 
bepaald in een anonieme historische instrumentatie voor 2 hobo’s. 
Daarnaast maken Bram Nolf en Piet van Bockstal ook uitstapjes 
naar de twintigste eeuw met muziek van Benjamin Britten (uit de 
6 Metamorfosen naar Ovidius), Isang Yun (uit de Inventionen) en 
Heinz Holliger (Studie über die Mehrklänge). De tekst is een 
Maaike Cafmeyeriaanse lezing van het oor- spronkelijke libretto...

MAAIKE CAFMEYER, BRAM NOLF & 
pIET VAN BOCKSTAL



DE TOVERFLUIT
IN EEN NOTENDOp
MAAIKE CAFMEYER, BRAM NOLF & 
pIET VAN BOCKSTAL

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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