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BROEDBLOEDERS

& DE HOFLEVERANCIERS
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, Frans Grapperhaus, Liesa Naert, Gunter Lamoot en Khalid Benhaddou – 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 theaterproducties, tv-programma’s, radio-uitzendingen, reclamecampagnes, …
Hieruit ontstaan dan weer nieuwe ideeën zoals de producties rond Jean Paul Van Bendegem, Tom Cools, ...
Alles wat te maken heeft met theater en culturele centra valt binnen De Hofleveranciers onder onze
theaterpoot ‘BroedBloeders’.

www.broedbloeders.be

www.de-hofleveranciers.be
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VERWACHTINGEN
ERHAN DEMIRCI
HUMOR

Regie: Han Coucke

NIEUW!

COMEDY GYPSIES

JOOST VAN HYFTE, ERHAN DEMIRCI
& HAN SOLO
HUMOR

NIEUW!

De speelperiode loopt van 15 oktober 2023 t.e.m. juni 2024

De speelperiode loopt van 15 mei 2023 t.e.m. 21 juli 2023 en
van 15 augustus 2023 t.e.m. 15 september 2023

Allochtoon, Belg, Vlaming, Turk, Brusselaar, Limburger, comedian, echtgenoot, papa, supporter, ... Net als iedereen vertolkt Erhan verschillende rollen
op een dag. En bij elk van die rollen horen verwachtingen.

Comedy gipsy’s: een avondvullend lachprogramma in open lucht,
gebracht door 3 doorwinterde gipsy’s.
Twee zomers lang doorkruiste Han solo met zijn mobilhome
Vlaanderen. Life on the road voelde wat eenzaam aan en deze zomer
wordt Han solo vergezeld door 2 andere topcomedians!

Moet je voldoen aan alle verwachtingen? Kan je voldoen aan alle verwachtingen? Als je maar aan enkele verwachtingen kan voldoen, mag je dan zelf
kiezen aan de welke?
Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in Erhans vierde volavondvoorstelling. Verwacht ;-) je aan een avond vol originele grappen en herkenbare situaties!

Verwacht je aan anderhalf uur comedy met Erhan Demirci, Joost Van
Hyfte en Han solo.
Een comedy line-up in open lucht. Ideaal voor zomerbars en culturele
zomeractiviteiten.

HAN SOLO, SERINE AYARI, ERHAN DEMIRCI, KIM DUCHATEAU, ...

HUMOR

NIEUW!
De speelperiode loopt van 15 maart 2024 t.e.m. 21 mei 2024
De eerste verkiezingsconference van België, een comedy line-up met
gender-, kleur- en leeftijddiversiteit maar bovenal diversiteit qua
opvattingen en humor! In mei 2024 zullen de Europese, federale en
regionale teerlingen terug geworpen worden in de Wetstraat.
Een legislatuur lang hebben onze politiekers de kans gehad om zich te
bewijzen. Namen ze maatschappelijk relevante beslissingen of was er eerder
sprake van ordinaire navelstaarderij? En wat met hun beloftes uit de vorige
kiescampagnes?
Tijd voor een scherpe en komische evaluatie door een lijst van straffe
comedians, met elk hun eigen kijk en invalshoek op de huidige politiek.
De lijst is een avondvullende comedy line-up over politiek en biedt een
divers pallet aan met zowel doorwinterde als jonge comedians. Zoals echte
beginnende politici hebben ze een idealistische kijk op wat er zich afspeelt
rondom hen ... of toch niet?

© Artwork: Studio Caro

DE LIJST VAN
HAN SOLO

THE ONE AND LONELY

GUNTER LAMOOT
HUMOR
De speelperiode loopt het hele seizoen

Gunter Lamoot is niet voor één gat te vangen. Al 27 jaar en
omnimediaal. Wie hem een label wil opkleven komt bedrogen uit.
(Ook bij een tweede poging.) En wie in zijn hoofd wil kruipen, loopt
er reddeloos verloren. “The One and Lonely” is (na een hiatus van 8
jaar) zijn zesde theatershow.
In feite is ’t heel simpel: ’t is veel te lang geleden en ik wil jullie van
alles laten zien en horen. Verhalen. Kluchtjes. Oneliners. Ideetjes.
Sketchen. Ontboezemingen. Beelden. Geluiden.
And probably a fez.
En vrees niet, ik ga jullie niet zot maken.
Ik ga jullie gewoon te pletter vermaken.
Een bonte avond op z’n Lamootjes.
Echt waar. ’t Is de moeite.

HAN SOLO

ÇA VA?!

© Peter Verdonck
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RETRO

TOM COOLS
SCHOOLVOORSTELLING

HUMOR

www.hansolo.be
Spel: Han Coucke
Regie: Joris Van den Brande

NIEUW!

De speelperiode loopt van 16 september 2023 t.e.m. 31 december 2023

De speelperiode loopt het hele seizoen

Han solo keert in zijn nieuwe show Retro terug naar zijn roots. De
komische meesterverteller wil instaan voor de bescherming van onze
Vlaamse levenswijze. De dolgedraaide Vlaming is de weg kwijt. Nu
ook het platteland en alle senioren social media en andere apps ontdekt hebben acht Han solo de tijd rijp om orde op zaken te stellen.

Een schoolvoorstelling voor eerste en tweede graad middelbaar
onderwijs.

Tijd voor rust, 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.
“Retro wordt actua, een heerlijke satire.” - De Standaard****
“Zijn beste show ooit” - Het Nieuwsblad ****
“Machtige moppen die je anderhalf uur lang doen verdwijnen in een
wereld waar alleen gelachen, geschaterd, gegierd, geapplaudisseerd,
gewuifd en gegiecheld wordt.” - Knack Focus ****

Regie: Han Coucke
met steun van:

Tom bewees met ‘over gamen of game over?’ dat hij jongeren kan
boeien met een educatieve voorstelling die zich afspeelt in hun leefwereld. 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 gevoelsspectrum 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

ISLAM,
EEN NIEUWE LICHTING
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OVER GAMEN OF
GAME OVER?

KHALID BENHADDOU & ERHAN DEMIRCI
LEZING/COMEDY

SCHOOLVOORSTELLING

De speelperiode loopt het hele seizoen

De speelperiode loopt het hele seizoen

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.

www.erhanenkhalid.be

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.
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!

JEAN PAUL VAN BENDEGEM &
DAAN VANDEWALLE
LEZING / KLASSIEK MUZIEK

NIEUW!

De speelperiode loopt het hele seizoen
“Als muziek, wiskunde en filosofie elkaar ontmoeten dan, tsja, wat
dan? Laat de musicus de wiskundige schoonheid horen, demonstreert 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 intiem, 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.”

© Pieter Verhaeghe

HEREN VAN OPSTAND

EL-ANDALUS

KHALID BENHADDOU
LEZING
De speelperiode loopt het hele seizoen
Je beseft het misschien niet maar de islam maakt integraal deel uit
van het Europese erfgoed. Terwijl christelijk Europa in de duistere
Middeleeuwen leefde, was het islamitische Spanje van de 8e tot de
12e eeuw een baken van cultuur en een doorgeefluik van kennis die
de renaissance mogelijk maakten.
Tijdens dit ‘Gouden tijdperk van de islam’ bloeiden de wetenschappen, de landbouw, de economie en de cultuur. Joden, christenen en
moslims leefden onder islamitisch bestuur samen. En niet zomaar
samenleven in de multiculturele betekenis van het woord, want ze
hadden interactie met elkaar, het was een culturele en intellectuele
samensmelting.
Tegen het eind van de middeleeuwen raakte de islamwereld echter
in verval. En nog altijd vertonen Islamitische landen op alle relevante graadmeters een enorme achterstand op het Westen. Waar
ligt dat aan en hoe keer je het tij? Dit en nog veel meer komt aan
bod in deze lezing.

© Pieter Verhaeghe

GERAAS EN GERUIS

JEAN PAUL VAN BENDEGEM
PERFORMANCE

NIEUW!

De speelperiode loopt het hele seizoen
We willen het graag perfect hebben maar dat lijkt nooit te lukken.
Altijd mankeert er iets. Altijd net niet. Altijd? Werkelijk? Dat is de
stelling van deze voorstelling: inderdaad altijd, werkelijk!
Het geraas verwijst naar ons zo gebrekkig spreken over de wereld,
het geruis naar de voortdurende verstoorde wereld zelf. Maar een
stelling vraagt om bewijsmateriaal, een opdracht die evident niet
perfect uit te voeren is.
Jean Paul gaat hier naar op zoek tijdens deze performance.
Is het een persoonlijk verhaal? Ja, dat zeker. Is het een academisch
betoog? Dat ook, bij momenten, waar de onvermijdelijke entropie
en het nefaste micromanagement ter sprake komen maar op een
vrij associërende manier.
Is het om te lachen? Is niet alles wat een filosoof vertelt om te
lachen als men het begrepen heeft?
Maar wat is het nu echt? Heel simpel: een rondleiding in het
rariteitenkabinet dat mijn leven is.
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BroedBloeders VZW
Sassevaartstraat 46/206, 9000 Gent

WWW.BROEDBLOEDERS.BE
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CONTACT & BOEKINGEN
DE HOFLEVERANCIERS
Peter Rogiers
Sassevaartstraat 46/206, 9000 Gent
peter@de-hofleveranciers.be
0478/594 973

WWW.DE-HOFLEVERANCIERS.BE

