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JUBILEE! Han solo

WA MAKE? Erhan Demirci

RESET William Boeva

ALS HET RIJMT Ralf Jennes

RE:LATIF Latif El Ait

BOERKES TEKENBATTLE 
Pieter De Poortere, Kim Duchateau & William Boeva

HAN EN GRIETJE Han Coucke & Griet Dobbelaere

RECLAME SPOTTER Ralf Jennes

KOMT GOED Erhan Demirci

OVER GAMEN OF GAME OVER? Tom Cools

HUMOR

SCHOOLVOORSTELLING
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BOERKE Pieter De Poortere

YEAR OF THE PLAGUE
KUFFAR

OUT OF THE BOX Bram Nolf

DARWIN GOES CLASSIC 
Dirk Draulans, Luc Devos & Bram Nolf

IK WOU DAT IK TWEE HONDJES WAS 
Frans Grapperhaus

EXPO & FILM
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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 
verzorgen we ook zelf rechtstreekse boekingen van onze artiesten on-
der de naam De Hofleveranciers. Naast de negen artiesten met heel 
gevarieerde profielen – William Boeva, Maaike Cafmeyer, Han Coucke, 
Erhan Demirci, Pieter De Poortere, Ralf Jennes, Latif Aït, Frans Grap-
perhaus en Pascal Braeckman – begeleiden twee vaste aanspreekpunten 
de dagelijkse coördinatie en opvolging. Deze unieke groep van elf werkt 
voortdurend zelf ideeën uit, in onderlinge betrokkenheid bij elkaars 
voorstellingen, van brainstorm tot première. Dankzij de verscheiden-
heid van achtergrond en expertise kan De Hofleveranciers een verfris-
sende 360° aanpak bieden voor theaterproducties, tv-programma’s, 
radio-uitzendingen, reclamecampagnes, … 

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

BROEDBLOEDERS
& DE HOFLEVERANCIERS

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



De speelperiode loopt van september 2018 t.e.m. december 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 materi-
aal 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 verte-
ren tegen sneltreinvaart. 100 minuten lang. 

HAN SOLO
JUBILEE!

www.hansolo.be

Spel: Han Coucke 
Regie: Ralf Jennes

HUMOR
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De speelperiode loopt van 9 maart 2019 t.e.m. juni 2019
De try-outperiode loopt van december 2018 t.e.m. februari 2019

Mocht je ooit verdwalen in een van de cités van Limburg, dan is “Wa make?” 
wellicht de meest gestelde vraag die je hoort. Onder vrienden betekent het: 
“Hoe gaat het?”, “Wat ben je aan het doen?” of gewoon “Heb je nu eigenlijk 
al werk?” Als Meryem het aan haar oudere buurvrouw Georgette vraagt, is 
het om te weten: “Wat heb je gekookt vandaag?”, “Hoe is het met de klein-
kinderen?” of zelfs “Zit je prothese goed?”. Vrienden of buren, het antwoord 
is meestal hetzelfde: “Goeie, en met jou?” Maar zijn we allemaal wel “goeie”? 
Zeggen we wel altijd hoe het écht met ons gaat? 
Na zijn eerste succesvolle humorvoorstelling ‘Komt Goed!’ zoekt Erhan uit 
hoe we met elkaar omgaan. Is dat in West-Vlaanderen anders dan in Lim-
burg? Gedragen wij ons op café anders dan op het werk? Hoe groot is het 
verschil tussen de brave papa thuis die op de voetbalmatch een fanatiekeling 
wordt en de ref uitscheldt voor “Vuile Zwarte”. Of is heel deze tekst ook ge-
woon maar een uitleg om te zeggen: “Wa make?” – “Gewoon eens wa lache!” 

www.komt-goed.be

Regie: Han Coucke
Voorprogramma: Tom Cools
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WA MAKE?
ERHAN DEMIRCI

HUMORHAN SOLO
JUBILEE!

NIEUW!



RESET
WILLIAM BOEVA

HUMOR

De speelperiode loopt van september 2018 t.e.m. december 2018

Na zijn eerste succesvoorstelling Megalomaan, ging het leven van 
William als één grote rollercoaster: nu en dan stevig over de kop, on-
verwachte 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? Aanvaar-
den 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 verrassender. 
Want er is nog zoveel te vertellen. 

www.williamboeva.be

Regie: Han Coucke 
Tekstcoach: Ralf Jennes
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ALS HET RIJMT
  

HUMOR

De speelperiode loopt van september 2018 t.e.m. juni 2019 
Deze set duurt 45 minuten en kan ook geplaatst worden in een line-up, 
op literaire events, in bibliotheken n.a.v. gedichtendag, de boekenweek, ...
 
Daar zit je dan. Als alleenstaande papa met twee kinderen. Met meer 
valse tanden dan je eigen vader en een abonnement op wortelkana-
len. Terwijl je vrienden hun hond buitenlaten, het boompje water 
geven en de gevel schilderen moet jij opnieuw beginnen. Op zoek 
naar levenswijsheid. Zonder dat je het zelf allemaal goed snapt.
Tot je je kind hoort zeggen: “Als het rijmt, zal het wel waar zijn.” 
In een bruisende mix – ok, lichtbruisend want zijn maag is wat ge-
voelig – van humoristische gedichten en onversneden comedy kijkt 
Ralf Jennes zijn stresspunten recht in de ogen en roept hij: “Ha!” Om 
daarna weer gillend weg te lopen. Hij denkt hardop na over de poëzie 
van het leven. Over de zin en de onzin. Maar altijd wel zinnig. 
Met veel humor. Tenminste toch in zijn hoofd.

www.ralfjennes.be

RESET
RALF JENNES NIEUW!



HUMOR

De speelperiode loopt van 24 november 2018 t.e.m. juni 2019
De try-outperiode loopt van september 2018 t.e.m. november 2018 

Bekendheid is relatief. Daar weet Latif Ait alles van. Want tot nu kwam 
hij in de kijker door wat hij deed; niet door wie hij is. En dat leverde 
hem vooral bekendheid op bij justitie. Toen hij met vriend Dyab 
Abou JahJah de Arabisch-Europese Liga oprichtte om de wereld beter 
te maken en dat zijn job kostte. Toen hij met zijn kritische cartoons 
bijna een veroordeling liet optekenen. Of toen hij met Fouad Belkacem 
een takeldienst startte, maar net op tijd weigerde om diens beruchte 
vereniging te depanneren. Het was allemaal goed bedoeld, maar nooit 
goed begrepen.
Daarom laat Latif na 10 jaar comedy de goede bedoelingen thuis en 
stapt hij recht op het grote publiek af. Om te zeggen wat hij echt denkt. 
Zonder franjes, zonder handtasmoppen, zonder knuffelmarokkanen. 
Geen taboes, enkel de waarheid. En zelfs die is relatief.

LATIF AIT
RE:LATIF

NIEUW!
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Regie: Han Coucke 
Tekstcoach: Erhan Demirci



NIEUW!

De speelperiode loopt van september 2018 t.e.m. juni 2019

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.dickiecomics.com

HUMOR



HAN & GRIETJE 
HUMOR

De speelperiode loopt van 9 februari 2019  t.e.m. juni 2019
De try-outperiode loopt van december 2018 t.e.m. januari 2019

Met deze voorstelling vieren ze hun 20 jarige vriendschap.
Ze studeerden samen aan de toneelschool waar 1 theaterkus hun 
nog steeds in de war brengt. Hij kreeg later het peterschap van 
haar kind. Zij krijgt jaarlijks courgetten uit zijn eigen moestuintje.
Nu vormen ze samen het eerste gemengde humoristische duo van 
Vlaanderen.
Een vrouw die grappig is, een man die huilt.
Alle zekerheden vallen weg, genderneutraal is de nieuwe norm.
Een vat vol verhalen en vele ervaringen later zijn deze 2 niet te 
benauwd om het vuur aan elkaars schenen te leggen.
Powercabaret met humoristische dialogen gebracht aan een 
verschroeiend tempo met veel kracht en dynamiek.

HAN COUCKE & GRIET DOBBELAERE
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www.hanengrietje.be

NIEUW!



HAN & GRIETJE 
HAN COUCKE & GRIET DOBBELAERE

De speelperiode loopt van oktober 2018 t.e.m. juni 2019

Een humoristische schoolvoorstelling over hoe reclame jongeren bespeelt
en hoe ze dit in hun voordeel kunnen uitspelen.
Ok, reclame maken voor een voorstelling die de strijd aangaat met reclame 
lijkt misschien niet de beste start. Of is dit eerder informeren? Of gewoon 
ongegeneerd opscheppen? 
Dat is nu juist het punt. Er zit veel meer reclame in het leven van jongeren 
dan ze zelf beseffen. Soms direct herkenbaar op radio of tv, de andere goed 
verdoken in online games of populaire vlogs. Maar altijd aanwezig, willen 
of niet. En is dat slecht? Bwa, soms wel irritant. Daarom wil ik jongeren 
helpen te begrijpen welke trucjes reclamemakers gebruiken en wat ze wil-
len bereiken. Om dan met die technieken er hun eigen voordeel uit te 
halen in het dagelijks leven. Te beginnen met eens goed te lachen. Want 
het loopt in de reclame ook niet altijd zoals de bedenkers het zelf zouden 
willen. En ik kan het weten, want ik heb veel van die reclame gemaakt. 
Sorry. Ik zal het goedmaken.
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RECLAME SPOTTER
RALF JENNES
SCHOOLVOORSTELLING

Coach: Han Coucke 

NIEUW!



REGIE:  HAN COUCKE
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De speelperiode loopt van september 2018 t.e.m. juni 2019

In zijn tweede schoolvoorstelling KOMT GOED! neemt Erhan je mee op 
ontdekkingstocht naar het onbekende, 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 me-
dewerker 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 kun-
nen overleven in de ban van zijn grote liefde: BX. Kritisch, scherp maar 
altijd positief. Komt goed!

www.komt-goed.be

Regie: Han Coucke
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KOMT GOED
ERHAN DEMIRCI
SCHOOLVOORSTELLING



KOMT GOED

De speelperiode loopt van september 2018  t.e.m. juni 2019

‘Het is maar een spelletje.’ Dat dacht Tom Cools ook toen hij voor 
de eerste keer Call of Duty opzette. Effe relaxen met een vette game. 
Tot even altijd werd. Tot Tom meer tijd doorbracht met zijn console 
dan met zijn vrienden. (Hij had zijn PS zelfs een naam gegeven!) Tot 
het meer spanning dan ontspanning bracht. Tot zijn lief de stekker 
uittrok. Van de Playstation, maar ook van hun relatie. En dan is het 
game over. Tom beseft nu dat dat hij op het randje van een game-
verslaving heeft gestaan. Zonder het goed en wel door te hebben. 
En dat verhaal wil hij aan jongeren vertellen.
Met een informatieve en interactieve humorvoorstelling. Want 
games zijn overal: consoles, online, smart phone apps … 
Zelfs scholen zetten steeds vaker games in om leerstof te oefenen. 
En dat is allemaal heel leuk. Dus er mag zeker veel gelachen worden. 
Zo lang het een spelletje blijft.

TOM COOLS 
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Regie: Han Coucke
Tekstcoach: Erhan Demirci

SCHOOLVOORSTELLING                

OVER GAMEN OF 
GAME OVER?
Een educatieve voorstelling over gaming voor jongeren van de 1ste en 2de graad SO.

NIEUW!



BOERKES EXPO
PIETER DE POORTERE

EXPO

De speelperiode loopt van september 2018 t.e.m. juni 2019

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.



THE YEAR OF 
THE PLAGUE

FILM

De speelperiode loopt van september 2018 t.e.m. juni 2019

Deze indie-avonturenfilm vertelt het verhaal van Victor, net ver-
laten door zijn vriendin Irene. Victors vrienden hopen dat hij snel 
een nieuwe vriendin zal hebben maar hij slaagt er niet in Irene uit 
zijn hoofd te zetten.
Zelfs niet als Lola in zijn leven verschijnt. Lola vraagt aan Victor 
om haar te helpen want in haar omgeving beginnen mensen zich 
vreemd te gedragen. Het lijkt er zelfs op dat ze hun herinneringen 
en zelfs hun emoties kwijt raakten.
Victor, een hevige fan van alles wat met thrillers en science-fiction 
te maken heeft, gelooft Lola volledig maar hij ziet geen rationele 
verklaring voor de vreemde gebeurtenissen...
Tot hij op een filmpje op youtube stoot waarin enkele Vlaamse vlog-
gers (gespeeld door Han Coucke, William Boeva, Erhan Demirci en 
Maaike Cafmeyer) de sleutel van dit mysterie lijken te hebben.

Internationale coproductie 
tussen Zentropa en Neo Art 

en De Hofleveranciers

BOERKES EXPO



KUFFAR
KORTFILM

De speelperiode loopt van september 2018 t.e.m. juni 2019

‘Kuffar’ vertelt het verhaal van twee jongens uit Borgerhout die naar 
een conflictgebied in het Midden-Oosten trekken. Syrië wordt in 
de film niet letterlijk genoemd. De ene is op zoek naar zijn vermiste 
broertje, de andere hoopt er als Syriëstrijder een nieuwe thuis te 
vinden. 
Ter plekke komt hun vriendschap op het spel te staan. Ze geraken 
in conflict door hun verschillende visies. Aan het eind zijn ze al-
lebei verliezer, want niemand weet nog wie het bij het rechte eind 
heeft in deze oorlog. Alle milities en troepen roepen Allahu Akbar, 
maar wie zijn de slechten, wie de goeden? Wie de gelovigen, wie 
de ongelovigen? De grote verwarring hierover leeft ook onder de 
jongeren; niemand begrijpt wat er gebeurt. 

Net dat gevoel willen we met ‘Kuffar’ bespreekbaar maken.’ 

Kortfilm gemaakt met en 
door jongeren uit Borgerhout 

onder begeleiding van Latif 
Ait Ahmed



KUFFAR OUT OF THE BOX
BRAM NOLF MET 12-KOPPIG STRIJKORKEST

MUZIEK

De speelperiode loopt van september 2018 t.e.m. juni 2019

Een klassiek concert is vaak een vrij traditionele aangelegenheid. 
Het is een format dat al honderden jaren bestaat. En inderdaad, 
de gespeelde muziek is dikwijls oud, eeuwenoud.
Anderzijds is de wereld rondom die muziek erg veranderd, zelfs 
razend snel veranderd de laatste decennia: technologischer, gebalder, 
visueler, sneller. 
‘Out of the box’ is een artistiek experiment waarin geprobeerd wordt 
die prachtige, oude cultuur van de klassieke muziek op een heden-
daagse manier op het podium te brengen, zonder daarbij te raken 
aan de essentie van de muziek en zonder artistieke compromissen te 
sluiten. Bach, Vivaldi, Grieg en Piazzolla krijgen alle eer. De stijl en 
de mis-en-scène zijn echter ‘anders dan anders’ en vertrekken vanuit 
de 21ste-eeuwse podiumcultuur. Uitvoerders zijn hoboïst Bram Nolf, 
geruggesteund door een 12-koppig strijkers-eskadron.
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www.bramnolf.be

NIEUW!



DARWIN GOES 
CLASSIC

MUZIEK

De speelperiode loopt van september 2018 t.e.m. juni 2019

“Darwin goes classic” is een project van hoboïst Bram Nolf, pianist 
Luc Devos en bioloog Dirk Draulans. Samen brengen ze een bij-
zonder klassiek concert dat handelt over dieren. 
Op het programma dus muziek als “Het dagboek van een vlieg” van 
Bela Bartok en “Two insect pieces” van Benjamin Britten. Klap op 
de vuurpijl: het spectaculaire “Le api” van Antonino Pasculli, waar-
bij de hoboïst (dankzij de techniek van de circulaire ademhaling) 
gedurende 5 minuten het gezoem van een zwerm bijen verklankt. 
Bram Nolf is een van de weinige hoboïsten ter wereld die dit on-
speelbaar gewaand stuk tot een goed einde kan brengen.
Bioloog Dirk Draulans zorgt telkens - in zijn typische stijl - voor de 
biologische toelichting! Rode draad: de figuur van Charles Darwin. 
Zijn theorieën worden geïllustreerd via dieren die in het concert 
voorkomen. Geen traditioneel concert, maar een concert-causerie!

BRAM NOLF, LUC DEVOS & DIRK DRAULANS

www.bramnolf.be

NIEUW!



DARWIN GOES 
CLASSIC
BRAM NOLF, LUC DEVOS & DIRK DRAULANS

IK WOU DAT IK
2 HONDJES WAS

MUZIEK

De speelperiode loopt van september 2018 t.e.m. december 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 compo-
nist, 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!
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www.fransgrapperhaus.com

FRANS GRAPPERHAUS



Binnenkort meer nieuws over dit project rond William Boeva!
Ideaal voor sets van 60’ op festivals, openluchtevents, …

BOEVA’S BAND
WILLIAM BOEVA

MUZIEK NIEUW!

www.williamboeva.be



BOEVA’S BAND
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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