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RETRO Han solo 

DOE RUSTIG (werktitel) Erhan Demirci

DE LEEUWEN VAN VLAANDEREN 
Erhan Demirci, Latif Ait & Han Coucke

RELATIF Latif Ait

HAN EN GRIETJE Han Coucke & Griet Dobbelaere

YANNICK NOBEN MC, line-up’s, maatwerk

SINNER Maaike Cafmeyer, Marijke Pinoy, 

Dimitri Verhulst, ...

HUMOR

g
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OORLOG IN DE KLAS Yannick Noben

OVER GAMEN OF GAME OVER? 
Tom Cools

ISLAM, EEN NIEUWE LICHTING
Khalid Benhaddou & Erhan Demirci

VAN DE SCHOONHEID 
EN DE TROOST 
Dirk De Wachter, Bram Nolf & Daan Vandewalle

OUT OF THE BOX Bram Nolf + orkest

SCHOOLVOORSTELLING

g
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MUZIEK

LEZING

FILM





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 acht artiesten met heel ge-
varieerde profielen – Maaike Cafmeyer, Han Coucke, Erhan Demirci, 
Pieter De Poortere, Latif Ait, Frans Grapperhaus, Yannick Noben en 
Pascal Braeckman – begeleiden twee vaste aanspreekpunten de dage-
lijkse coördinatie en opvolging. 
Deze unieke groep van tien werkt voortdurend zelf ideeën uit, in on-
derlinge betrokkenheid bij elkaars voorstellingen, van brainstorm tot 
première. Dankzij de verscheidenheid van achtergrond en expertise 
kan De Hofleveranciers een verfrissende 360° aanpak bieden voor 
theaterproducties, tv-programma’s, radio-uitzendingen, reclamecam-
pagnes, … Hieruit ontstaan dan weer nieuwe ideeën zoals de produc-
ties rond Bram Nolf, Tom Cools, ...

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
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De speelperiode loopt van 20 november 2020 t.e.m. 18 april 2021

Han solo keert in zijn nieuwe show Retro terug naar zijn roots. De 
komische meesterverteller wil  instaan  voor de bescherming van 
onze Vlaamse levenswijze. 

Europa is op drift en de dolgedraaide Vlaming is de weg kwijt. Nu ook 
het platteland zijn ruk naar rechts heeft ingezet acht Han solo de tijd 
rijp om orde op zaken te stellen. 

Na Trump, Johnson, Van Grieken en andere Schild-en-Vrienden: tijd 
voor actie, tijd voor een nieuwe old-school-wind, tijd voor Han solo.
Steeds met een knipoog, steeds scherp en kritisch, 
maar vooral grappig.

HAN SOLO
RETRO

www.hansolo.be

Spel: Han Coucke 
Coaching: Latif Ait

HUMOR
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HAN SOLO
RETRO

De speelperiode loopt van 15 januari 2021 t.e.m. juni 2021

Druk, druk, druk... Het standaardantwoord als je iemand vraagt hoe het 
gaat. Maar doen we dit ons zelf niet aan door én carrière te willen maken, 3 
hobby’s te hebben, aan zelfontplooiing te doen en een gezin te runnen. 
Neem even wat gas terug en geniet van anderhalf uur quality-time door naar 
deze voorstelling te komen.

Focus Knack over Wa Make ****:
In Wa Make? bewijst stand-upper Erhan Demirci een getalenteerd publieks-
menner én acteur te zijn. Met het hart op de juiste plaats.

Regie: Han Coucke
Voorprogramma: tbc
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ERHAN DEMIRCI
HUMOR

NIEUW!



De speelperiode loopt van 1 september 2020 t.e.m. juni 2021

In deze voorstelling voor (anderstalige) nieuwkomers gaan Erhan, 
Han & Latif op zoek naar de oorsprong van onze Vlaamse cultuur.
En hoe kunnen ze dat beter door een reconstructie te doen van het 
verhaal der verhalen van de Vlaamse cultuur ‘De leeuw van Vlaanderen’ 
van Hendrik Conscience. 
Het heldhaftige verhaal van de Guldensporenslag uit 1302  wordt als 
hefboom gebruikt om het gedrag, taal en cultuur van de Vlamingen 
beter te kunnen begrijpen.  Met de ‘goedendag’ in de hand en  woord-
spelletjes zoals ‘schild en vriend’ brengen onze 3 acteurs een luchtig 
en humoristische toneelvoorstelling. 
Kortom, de leeuwen zullen brullen en klauwen maar altijd met de 
glimlach. De ideale manier om het publiek, dat nog niet zolang in 
Belgie woont of bezig is met het aanleren van de Nederlandse taal, 
een kijkje te laten nemen in de hoofden van de Vlaming.

ERHAN DEMIRCI, HAN COUCKE & LATIF AIT
met de ondersteuning van vzw De Rand

DE LEEUWEN 
VAN VLAANDEREN

HUMOR

www.deleeuwenvanvlaanderen.be
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www.relatif.be

Regie: Han Coucke 
Tekstcoach: Erhan Demirci

Voorprogramma: Yannick Noben



DE LEEUWEN 
VAN VLAANDEREN

HUMOR
De speelperiode loopt van september 2020 t.e.m. juni 2021

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 op-
richtte 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
RELATIF
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www.relatif.be

Regie: Han Coucke 
Tekstcoach: Erhan Demirci

Voorprogramma: Yannick Noben



HAN & GRIETJE 
HUMOR

De speelperiode loopt van 19 april 2021  t.e.m. juni 2021

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 ver-
schroeiend tempo met veel kracht en dynamiek.

HAN COUCKE & GRIET DOBBELAERE©
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www.hanengrietje.be

Regie: Dominque Collet
Tekst: Han Coucke en Griet Dobbelaere



HAN & GRIETJE 
HAN COUCKE & GRIET DOBBELAERE

YANNICK NOBEN
  HUMOR
De speelperiode loopt van september 2020 t.e.m. juni 2021. 

Yannick Noben, winnaar van De Humorklas van Radio 2 in 2018, 
maalt vele kilometers. Hij deed eerder al het voorprogramma van 
Latif Ait en heeft een explosieve schoolvoorstelling voor de derde 
graad. Maar deze hardwerkende comedian-militair wil vooraleer 
aan eigen show te werken nog ervaring opdoen. Als MC op een 
comedy-avond, in een line-up, of voor overheden en bedrijven als 
comedian met een op-maat-gemaakte comedyset, ...

Geen vraag  is hem te gek, geen voorstel te vreemd. Hij ontmijnt elke 
situatie met de nodige humor!

NIEUW!
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MC, LINE-UP, MAATWERK



SINNER
MET MAAIKE CAFMEYER, MARIJKE PINOY, 
DIMITRI VERHULST, ...

FILM

De speelperiode loopt van 1 september 2020 t.e.m. juni 2021

Marie Killer’s wereld komt op zijn kop te staan wanneer de liefde van 
haar leven beslist om haar uit het zijne te schrappen. 

Cast: Maaike Cafmeyer - Dimitri Verhulst - Marijke Pinoy - 
Charlotte Timmers - Hilde Heijnen
Produced by Holden Wallace in co-production with Bea Catteeuw 
(Denzzo)
Written & Directed by Emilie Verhamme 
Cinematography by Hyun De Grande 
Production Design by Tim Timmermans 
Costume Design by Nina Caspari 
Make up by Michelle Beeckman 
Sound by Mathias Pico
Edited by Emilie Verhamme & Tom Denoyette
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De speelperiode loopt van september 2020 t.e.m. juni 2021

Yannick verliet op zijn 16 jaar de schoolbanken om in te treden als 
kandidaat-sergeant. Nu, 19 jaar later, gaat hij door het leven als officier-
ontmijner en heeft hij gediend in Afghanistan en Libanon. 
Door zijn gevatte zin voor humor werd hij o.a. uitgeroepen tot winnaar 
van de Radio 2 humorklas. 

In ‘Oorlog in de klas’ vertelt hij hoe leven en leren in groep en het 
bijhorende samenwerken, net zoals bij Defensie, van cruciaal belang 
kan zijn.Een relletje in de klas analyseert hij met een knipoog naar inter-
nationale conflicten en realisaties van NAVO en VN. Steeds vanuit zijn 
eigen ervaringen. 
Hoewel de show niet vanuit militaire discipline gedrild wordt, zal het 
groepsgevoel en eerbesef van het publiek aanzienlijk groter zijn na deze 
voorstelling. 

OORLOG IN DE KLAS
YANNICK NOBEN
SCHOOLVOORSTELLING

Regie: Han Coucke 
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SINNER



De speelperiode loopt van september 2020  t.e.m. juni 2021

‘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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www.overgamen.be

Regie: Han Coucke
Tekstcoach: Erhan Demirci

SCHOOLVOORSTELLING                

OVER GAMEN 
OF GAME OVER?

www.erhanenkhalid.be



TOM COOLS 

OVER GAMEN 
OF GAME OVER?

ISLAM, 
EEN NIEUWE LICHTING
KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI

LEZING
De speelperiode loopt van september 2020 t.e.m. juni 2021

Khalid Benhaddou: Belg, Vlaming, Marokkaan en moslim.
Het zijn deze kernwoorden die hem omschrijven als persoon en zijn 
identiteit vorm geven. Nadenken, analyseren, gerede twijfel en dia-
loog, vormen een combinatie die hem typeren. De islam is altijd een 
onderdeel van zijn leven geweest, een bron van fascinatie en een na-
levenswaardig voorbeeld. De kans om de islam te duiden en te be-
schouwen vanuit de Europese context van vandaag waarin hij zelf 
leeft, is zijn roeping als imam.
In het eerste deel legt Khalid zijn visie uit, met ruimte voor dialoog 
en interactie. Nadien speelt Erhan een comedyset waarin hij verschil-
lende verwijzingen maakt naar (de lezing van) Khalid. Door op zijn 
humoristische wijze feedback te geven zorgt dit voor opluchting in het 
publiek maar komt de boodschap ook nog eens extra duidelijk over! 
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ZEKER OOK GESCHIKT VOOR THEATERZALEN

www.erhanenkhalid.be



VAN DE SCHOONHEID 
& DE TROOST

MUZIEK
De speelperiode loopt van september 2020 t.e.m. juni 2021

In ‘Van de schoonheid en de troost’ buigen psychiater Dirk De 
Wachter, hoboïst Bram Nolf en pianist Daan Vandewalle zich over de 
vraag of schoonheid (en kunst in het algemeen) van ons allen betere 
mensen maakt.
Een lezing/concert over de relatie tussen esthetiek en ethiek ...

DIRK DE WACHTER, BRAM NOLF & DAAN VANDEWALLE

www.bramnolf.be
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VAN DE SCHOONHEID 
& DE TROOST
DIRK DE WACHTER, BRAM NOLF & DAAN VANDEWALLE

OUT OF THE BOX
BRAM NOLF MET 12-KOPPIG STRIJKORKEST

MUZIEK

De speelperiode loopt van september 2020 t.e.m. juni 2021

Een klassiek concert is vaak een vrij traditionele aangelegenheid. Het 
is een format dat al honderden jaren bestaat. En inderdaad, de ge-
speelde muziek is dikwijls oud, eeuwenoud.
Anderzijds is de wereld rondom die muziek erg veranderd, zelfs ra-
zend 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



INFO
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BroedBloeders VZW
Biezenstuk 91, 9000 Gent

WWW.BROEDBLOEDERS.BE

CONTACT & BOEKINGEN
g

DE HOFLEVERANCIERS
Peter Rogiers

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

0478/594 973

WWW.DE-HOFLEVERANCIERS.BE






