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© Peter Rogiers

BROEDBLOEDERS

& DE HOFLEVERANCIERS

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

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 onder de naam De Hofleveranciers. Naast de acht artiesten met heel gevarieerde profielen – Maaike Cafmeyer, Han Coucke, Erhan Demirci,
Pieter De Poortere, Latif Ait, Frans Grapperhaus, Yannick Noben 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 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, reclamecampagnes, … Hieruit ontstaan dan weer nieuwe ideeën zoals de producties rond Dirk Draulans, Bram Nolf, Tom Cools, ...
Alles wat te maken heeft met theater en culturele centra valt binnen
De Hofleveranciers onder onze theaterpoot ‘BroedBloeders’.

© Studio Edelweiss

SOULMATE

WERKTITEL

MAAIKE CAFMEYER
HUMOR

NIEUW!

De speelperiode loopt van 21 maart 2020 t.e.m. juni 2020

www.maaikecafmeyer.be
Regie: TBC
Tekst: Peter De Graef

Een van de laatste taboes: “schaamte”. De kiem die ervoor zorgt dat
mensen onvoorstelbare dingen gaan doen. We kennen het allemaal
en haasten ons zeker niet om er over te praten. Schaamte legt je
denkpatronen in kronkels, zorgt voor kleine kortsluitingen in de kop.
Het maakt onderdeel uit van ons zijn en toch kan bijna niemand het
erover hebben zonder natte handjes te krijgen.
Schaamte is niet sexy, toch wordt iemand wel bewonderend toegewuifd als die zijn/haar meest schaamtelijke moment op tafel durft te
leggen. Schaamte is een enorme “sta-in-de-weg” om gevoelens toe te
laten die met geluk te maken hebben. Ik wil het erover hebben. Want
in het erkennen van wat een mens kan verstikken ligt de verlossing.
Tijd om uit mijn comfortzone te treden, samen met 2 zangeressen en
cellist Frans Grapperhaus.

© Peter Rogiers

DE LEEUWEN
VAN VLAANDEREN
ERHAN DEMIRCI, HAN COUCKE & LATIF AIT
met de ondersteuning van vzw De Rand
HUMOR

NIEUW!

De speelperiode loopt van 1 februari 2020 t.e.m. juni 2020

www.deleeuwenvanvlaanderen.be

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 woordspelletjes 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.

© Neil Vancraeynest

DE HUMORKLAS
+ FINALISTENTOUR
i.s.m.

RADIO 2

HUMOR

NIEUW!

De speelperiode loopt van januari 2020 t.e.m. maart 2020. De speelperiode voor de finalistentour loopt van april 2020 t.e.m. juni 2020.

www.radio2.be

De Humorklas van Radio 2 is in 2020 aan zijn vierde editie toe.
Ex-leerlingen van de Humorklas als Jens Dendoncker (winnaar 2013),
Kamal Kharmach, Sander VDV (winnaar 2016), Soe Nsuki en Yannick
Noben (winnaar 2018), zijn intussen geen onbekenden meer in de
comedyscène en zetten hun eerste stappen op radio en tv.
In 2020 wil Radio 2 deze traditie samen met ‘meester’ Han Coucke,
consolideren. In deze editie gaan ze meer dan ooit op zoek naar een
allround-comedian, die op verschillende humorskills getest zal worden. De drie finalisten toeren na de finale nog langs de Vlaamse
culturele centra.

© Pieter Verhaeghe

WA MAKE?

ERHAN DEMIRCI
HUMOR

De speelperiode loopt van september 2019 t.e.m. juni 2020
(m.u.v. februari 2020)

www.wa-make.be
Regie: Han Coucke
Voorprogramma: Tom Cools

Wa make? Ooit al eens verdwaald in een van de cités van Limburg. Dan is dit
waarschijnlijk het eerste zijn wat u hoorde. De meest gestelde vraag onder
vrienden en buren. Bij vrienden betekent het eerder: hoe gaat het? Wat ben
je aan het doen of gewoon, heb je eigenlijk al werk?
Maar zelfs Georgette en Meryem vragen het tegenwoordig aan elkaar. Wat heb
je gekookt vandaag; Zit je prothese goed; of hoe is het met de kleinkinderen?
“Wa make?”. Het antwoord is meestal “Goeie, en met u?”
Maar zijn we allemaal wel “goeie”? Zeggen we allemaal wel altijd hoe het echt
met ons gaat? Na ‘Komt Goed!’ over de aanslagen in Brussel, zoekt Erhan
nu uit hoe we met elkaar omgaan. Is dit in West-Vlaanderen anders dan
in Limburg? Gedragen wij ons op café anders dan op het werk? Welke rol
spelen we dagelijks? Hoe groot is het verschil van iemand die thuis de brave
papa is maar zondag ergens in een stadion de scheidsrechter uitscheldt voor
“Voale Zwette”. Of is deze tekst ook gewoon maar een uitleg om te zeggen:
Wa make? Ga zitten en luister, we gaan gewoon wa lachen!

© Nick Proot

JUBILEE!

HAN SOLO
HUMOR

De speelperiode loopt van 17 februari 2020 t.e.m. juni 2020
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.
www.hansolo.be
Spel: Han Coucke
Tekstcoach: Ralf Jennes

Want na een decennium roepen, tieren en tegen alles trappen wat losén 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 jubilee wordt happen, slikken én verteren
tegen sneltreinvaart. 100 minuten lang.

© Pieter Verhaeghe

RELATIF

LATIF AIT
HUMOR

De speelperiode loopt van september 2019 t.e.m. juni 2020
(m.u.v. februari 2020)

www.relatif.be
Regie: Han Coucke
Tekstcoach: Erhan Demirci
Voorprogramma: Yannick Noben

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.

© Annelies Vanhove

HAN
&
GRIETJE
HAN COUCKE & GRIET DOBBELAERE
HUMOR
De speelperiode loopt van september 2019 t.e.m. januari 2020
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.

www.hanengrietje.be

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.

© Neil Vancraeynest

OORLOG IN DE KLAS

YANNICK NOBEN
SCHOOLVOORSTELLING

NIEUW!

De speelperiode loopt van september 2019 t.e.m. juni 2020
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 officierontmijner 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.
Coach: Han Coucke

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 internationale 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.

© Peter Verdonck

OVER GAMEN

OF GAME OVER?
TOM COOLS
SCHOOLVOORSTELLING
De speelperiode loopt van september 2019 t.e.m. juni 2020

www.overgamen.be
Regie: Han Coucke
Tekstcoach: Erhan Demirci

‘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 gameverslaving 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.

© Pieter De Poortere

KOMT GOED

ERHAN DEMIRCI
SCHOOLVOORSTELLING
De speelperiode loopt van september 2019 t.e.m. juni 2020
(m.u.v. februari 2020)

www.komt-goed.be
Regie: Han Coucke

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 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!

© Peter Rogierss

KHALID BENHADDOU
& ERHAN DEMIRCI
LEZING

NIEUW!
ZEKER OOK GESCHIKT VOOR THEATERZALEN

De speelperiode loopt van september 2019 t.e.m. juni 2020
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 dialoog, vormen een combinatie die hem typeren. De islam is altijd een
onderdeel van zijn leven geweest, een bron van fascinatie en een nalevenswaardig voorbeeld. De kans om de islam te duiden en te beschouwen 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 verschillende 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!

© Mieke Jacobs

BEESTENBOEL
DIRK DRAULANS
LEZING

NIEUW!
ZEKER OOK GESCHIKT VOOR THEATERZALEN

De speelperiode loopt van september 2019 t.e.m. juni 2020
Een vertelling over boeiende en grappige beestjes, en wat we er over
onszelf van kunnen leren.
Elke week beschrijft Dirk Draulans in zijn rubriek ‘Beestenboel’ in
Knack een dier uit onze Vlaamse leefomgeving. Hij probeert er telkens een verhaaltje van te maken. Hij illustreert dat de evolutie van
het leven veel patronen uitgedokterd heeft, onder meer voor thema’s
die de mens blijven fascineren, zoals voortplanting en migratie.
Bepaalde diersoorten zijn beter gewapend om het naar evolutionaire
normen langer uit te zingen dan de mens. De voorstelling ‘Beestenboel’ presenteert op humoristische wijze beesten variërend van onzichtbare mijten die in je wenkbrauwen leven tot soorten waarvan
het mannetje als een speldenkop in het lichaam van een vrouwtje
leeft of waarvan de jongen hun moeder opeten. En als u wilt weten
wie de slimste vogel ter wereld is of wat het lelijkste dier op aarde is,
moet u ‘Beestenboel’ zien.

BOERKE KIJKT KUNST
PIETER DE POORTERE
EXPO

NIEUW!

De speelperiode loopt van september 2019 t.e.m. juni 2020

www.boerke.be

Pieter De Poortere stelt zijn nieuwste worp voor aan het publiek:
‘Boerke Kijkt Kunst’, een woordeloos stripverhaal met de grote werken
uit de kunstgeschiedenis in de hoofdrol.
In zijn typische hilarische stijl, cynisch, grof én ongenuanceerd, laat
de eeuwige loser Boerke zijn artistieke kant spreken.
Hij opent een pot gitzwarte verf en neemt de grote werken uit de
kunstgeschiedenis onder handen.
Op deze expo presenteert de tekenaar prints uit de nieuwe strip,
originele tekeningen en gepimpte schilderijtjes uit De Kringwinkel.

VAN DE SCHOONHEID
& DE TROOST
DIRK DE WACHTER, BRAM NOLF & DAAN VANDEWALLE

MUZIEK

NIEUW!

De speelperiode loopt van september 2019 t.e.m. juni 2020
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 ...

© Paul De Cloedt

OUT OF THE BOX

BRAM NOLF

MET 12-KOPPIG STRIJKORKEST

MUZIEK
De speelperiode loopt van september 2019 t.e.m. juni 2020

www.bramnolf.be

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 hedendaagse 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.

© Lieven Van Assche

IK WOU DAT IK
2 HONDJES WAS

FRANS GRAPPERHAUS
MUZIEK
De speelperiode loopt van september 2019 t.e.m. februari 2020

www.fransgrapperhaus.com

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!
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