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G.I. COMEDY Yannick Noben

HOLLANDSE NIEUWE Jörgen  Raymann, 
Erhan Demirci, Anuar, Kor Hoebe

RETRO Han solo 

DOE RUSTIG Erhan Demirci

DE HUMORKLAS + finalistentoer

COMEDY LINE-UP

HULLEP Maaike Cafmeyer, Peter De Graef, 

Frans Grapperhaus, Tine Roelens & Sara De Smedt

HUMOR
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ÇA VA? Tom Cools

OORLOG IN DE KLAS Yannick Noben

OVER GAMEN OF GAME OVER? 
Tom Cools

ISLAM, EEN NIEUWE LICHTING
Khalid Benhaddou & Erhan Demirci

CARESS Jean Paul Van Bendegem & 
Daan Vandewalle

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

SCHOOLVOORSTELLING

g
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LEZING/KLASSIEKE 
MUZIEK

LEZING/COMEDY

THEATER



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 zeven artiesten met heel gevarieerde profielen – Maaike 
Cafmeyer, Han Coucke, Erhan Demirci, Pieter De Poortere, Frans 
Grapperhaus, Yannick Noben en Gunter Lamoot – begeleiden twee 
vaste aanspreekpunten de dagelijkse coördinatie en opvolging. 
Deze unieke groep 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 theater-
producties, tv-programma’s, radio-uitzendingen, reclamecampagnes, 
… Hieruit ontstaan dan weer nieuwe ideeën zoals de producties rond 
Daan  Vandewalle, 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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www.gicomedy.be

Regie: Han Coucke 



BROEDBLOEDERS
& DE HOFLEVERANCIERS

HUMOR
De speelperiode loopt van februari 2022 t.e.m. juni 2022

Militair, een niet-alledaags beroep met niet-alledaagse bezigheden. 
Heel wat verschillende meningen, soms accuraat maar even vaak naast 
de kwestie, doen hierover de ronde.
Yannick vindt het hoog tijd om je een inkijk te geven in dit ongekende 
beroep en tegelijkertijd grijpt hij deze kans om zijn soms bizarre in-
zichten in onze maatschappij met de precisie van een scherpschutter 
te vertellen. Deze combinatie met het runnen van zijn gezin vanuit het 
militaire gedachtengoed zorgt voor een originele en niet te missen co-
medy-voorstelling!
Deed je ooit je legerdienst en wil je nostalgisch kijken hoe het vandaag 
zit? Heb je geen idee wat militairen doen en hoe ze zijn? Of heb je ge-
woon zin in een explosieve comedy avond,…

Noben won de Radio 2-Humorklas en Comedymania, en behaalde podi-
umplaatsen in Cabarette-ketek, Comedy Talent Award, Lunatic comedy 
award en CavalRire.

YANNICK NOBEN
G.I. COMEDY

www.gicomedy.be

Regie: Han Coucke 

NIEUW!



HOLLANDSE NIEUWE 
HUMOR

De speelperiode loopt van 15 oktober 2021  t.e.m. 15 november 2021 en 
van 15 maart 2022  t.e.m. 15 april 2022

Nieuw talent uit de lage landen, Anuar, Erhan Demirci en Kor Hoe-
be, onder de bezielende leiding van Jörgen Raymann, laat geen kans 
onbenut om de hedendaagse samenleving in Nederland en Vlaan-
deren op de hak te nemen en zich een scheurbuik te laten lachen. 

Hilarische sketches, vreemde spelletjes met het publiek en im-
provisatie-opdrachten worden als haringen in een tonnetje op het 
publiek losgelaten. Wees voorbereid op heel veel zure en gepekelde 
grappen over de samenleving anno 2021. 

JÖRGEN RAYMANN, ERHAN DEMIRCI, ANUAR, KOR HOEBE

NIEUW!

www.hollandsenieuwe.nl
Regie: Bob Maclaren 



HOLLANDSE NIEUWE 
JÖRGEN RAYMANN, ERHAN DEMIRCI, ANUAR, KOR HOEBE

NIEUW!

De speelperiode loopt van september 2021 t.e.m. juni 2022

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: Joris Van Den Brande

HUMOR
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De speelperiode loopt het hele seizoen met uitzondering van 15 oktober 2021  
t.e.m. 15 november 2021 en van 3 t.e.m. 12 december 2021 en van 15 maart 2022  
t.e.m. 15 april 2022

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
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ERHAN DEMIRCI

HUMOR



DE HUMORKLAS
+ FINALISTENTOUR
  

HUMOR

De speelperiode loopt van januari 2022 t.e.m. juni 2022. .

De Humorklas van Radio 2 is in 2022 aan zijn vijfde editie toe. Ex-
leerlingen van de Humorklas als Jens Dendoncker (winnaar 2013),  
Kamal Kharmach, Sander VDV (winnaar 2016), Soe Nsuki, Yan-
nick Noben (winnaar 2018) en Benjamin Roeges (winnar 2020) zijn 
intussen geen onbekenden meer in de comedyscène.

In 2022 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.

www.radio2.be

i.s.m. RADIO 2

©
 R

ad
io

 2

NIEUW!



www.hullep.be

Regie: Yahya Terryn
Muziek: Frans Grapperhaus, Tine Roelens & 

Sara De Smedt

De speelperiode loopt het hele seizoen

Stel zelf uw line-up avond samen met enkele van onze comedians!

Gunter Lamoot
Han solo
Erhan Demirci
Yannick Noben

Tom Cools
deelnemers aan De Humorklas

COMEDY LINE-UP
HUMOR



HULLEP
  

THEATER

De speelperiode loopt van 15 januari 2022 t.e.m. 28 februari 2022. 

Bent u oppervlakkig in het contact met anderen? Vertelt u vaak 
sterke verhalen? Probeert u zich beter voor te doen dan u bent? 
Komt u charmant over? Hebt u een sterk gevoel van eigenwaarde? 
Schept u wel ’s op? Hebt u een positief oordeel over uw talenten en 
vaardigheden? Klopt het dat u geen enkele moeite hebt met betrapt 
worden op leugens? Vindt u voor alles een uitleg of excuus? Belooft 
u alles op uw erewoord? Bedriegt u anderen en schenkt u daarbij 
geen aandacht aan wat dat voor hen betekent? Maakt u geen pro-
bleem van overspel of betaalt u geleend geld niet terug? Voelt u 
wel ’s spijt? Vindt u dat mensen het mis hebben als ze u van iets 
beschuldigen? Vindt u mensen die geloof en vertrouwen in u heb-
ben gesteld achterlijk, dom en naïef als ze door u in de problemen 
zijn gekomen? Hebt u een sterke behoefte aan prikkeling? Heeft u 
een afkeer van verveling? Houdt u van risico’s?
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MAAIKE CAFMEYER & PETER DE GRAEF

www.hullep.be

Regie: Yahya Terryn
Muziek: Frans Grapperhaus, Tine Roelens & 

Sara De Smedt



ÇA VA? ÇA VA.
SCHOOLVOORSTELLING

De speelperiode loopt van 22 februari 2022 t.e.m. juni 2022

Een schoolvoorstelling voor eerste en tweede graad middelbaar 
onderwijs.

Tom bewees met ‘over gamen of game over?’ dat hij jongeren kan 
boeien met een educatieve voorstelling die zich afspeelt in hun leef-
wereld. Aangrijpend als het moet, humoristisch als het kan.
Als je aan iemand vraagt hoe het met hem/haar gaat dan hoor je vaak 
ça va. Een dooddoener die vaak wordt gebruikt in het gevoelsspec-
trum tussen ‘ik voel me volledig top’ tot ‘er zijn anderen die het nog 
slechter hebben als mij’.
Een broodnodige voorstelling voor jongeren over weerbaarheid en 
veerkracht.

TOM COOLS ©
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Regie: Han Coucke

NIEUW!



De speelperiode loopt van september 2021 t.e.m. juni 2022

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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ÇA VA? ÇA VA.
TOM COOLS 



www.erhanenkhalid.be

De speelperiode loopt van september 2021  t.e.m. juni 2022 
(met uitzondering van februari 2022)

‘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 

www.overgamen.be

Regie: Han Coucke
Tekstcoach: Erhan Demirci

SCHOOLVOORSTELLING                

OVER GAMEN OF GAME OVER?



ISLAM, 
EEN NIEUWE LICHTING
KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI
LEZING/COMEDY

De speelperiode loopt van september 2021 t.e.m. juni 2022

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 fasci-
natie 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.
Khalid legt zijn visie uit, met ruimte voor dialoog en interactie met 
Erhan. Door op 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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NIEUW!

www.erhanenkhalid.be

TOM COOLS 
OVER GAMEN OF GAME OVER?



CARESS
JEAN PAUL VAN BENDEGEM & 
DAAN VANDEWALLE

LEZING / KLASSIEK MUZIEK

De speelperiode loopt van september 2021 t.e.m. juni 2022

“Als muziek, wiskunde en filosofie elkaar ontmoeten dan, tsja, wat 
dan? Laat de musicus de wiskundige schoonheid horen, demon-
streert de wiskundige de kracht van het wiskundig redeneren, legt 
de filosoof uit hoe beiden elkaar beter kunnen begrijpen? Zal het 
woord het halen op het symbool op de klank? Of net andersom (er 
zijn zes mogelijkheden)? Waarom al die vragen? Omdat niemand 
de antwoorden weet?

Terwijl het alleen maar gaat om een ontmoeting, bescheiden en in-
tiem, tussen een musicus en een filosoof-wiskundige, mijmerend 
over dit en dat, het leven in moeilijke tijden draaglijker makend, 
wisselend tussen klank en woord, met de blik op oneindig, gefocust 
op het hier en nu. Een nog nooit eerder vertoonde prestatie die de 
bewondering van elk publiek zal opwekken.”

NIEUW!

(WERKTITEL)



VAN DE SCHOONHEID 
& DE TROOST

De speelperiode loopt van september 2021 t.e.m. juni 2022

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©
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CARESS
LEZING / KLASSIEK MUZIEK



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






