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Omdat het al lang op zijn verlang-
lijstje staat en omdat een jaarlijkse 
conference nu eenmaal een belang-
rijke traditie is geworden, maakt 
Bert in 2019 een jaaroverzicht. 
Met een overzicht van politiek en 
economie in binnen- en buitenland, 
de staat van het klimaat, het dage-
lijks leven in de cybermaatschappij, 
de perikelen van de hedendaagse 
papa en elke hype die 2019 ons te 
bieden zal hebben.

Bert Gabriëls is een van de hardst 
werkende en meest ervaren come-
dians van Vlaanderen. Hij maakte 
al 6 theatershows waarmee hij 
door heel Vlaanderen en Nederland 
toerde. Hij werd bekend dankzij 
tv-programma’s als ‘Comedy 
Casino’, ‘Scheire en de Schepping’, 
‘Absurdistan’, ‘Advocaat van de 
duivel’ en natuurlijk ‘Zonde van 
de Zendtijd’. 

“Gabriëls is een van de 
meest veelzijdige Vlaamse 
komieken.” 
— De Morgen

Eindejaarsconference

BERT GABRIËLS

EINDEJAARS-
CONFERENCE 2019

—
NIEUW
—

FOTO: JOHANNES VANDE VOORDE

Stand-up | cabaret | impro

DIVERSE COMEDIANS

A WORLD
OF COMEDY
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123 Comedy Club heeft het ruimste 
aanbod aan comedians in Vlaan-
deren. Een unieke mix van nieuwe 
talenten en oude rotten, onontgon-
nen diamanten en schitterende 
sterren, mannen en vrouwen, jong 
en oud, Vlaamse en internationale 
talenten, stand-up comedians, 
cabaretiers en improvisatoren. 
We hebben ze allemaal in huis.

‘A World of Comedy’ kan samenge-
steld worden naar ieders voorkeur 
en budget. Een volledige Vlaamse 
of internationale line-up, een ladies 
night, enkel cabaret en impro. 
Het kan.

Hier alvast een greep uit ons 
aanbod: Bert Gabriëls, Chris Van 
der Ende, De Nonsens Alliantie, 
Harald Scheerlinck, Jeron Dewulf, 
Jade Mintjens, Koen Dewulf, 
Kristel Zweers, Peter Kluppels, 
Roosje Pertz, Stijn Verdegem, Onno 
Lolkema, Vincent Voeten, Steven 
Gabriels, Youssef El Mousaoui, 
Adam Fields, Bob Maclaren …

Al deze comedians hebben gescoord 
tijdens comedywedstrijden en/of 
schitterden op televisie en in films 
zoals ‘Humo’s Comedy Cup’, ‘Comedy 
Casino Cup’, ‘Voor de Leeuwen’, ‘De 
Lama’s’, ‘Comedy Casino’, ‘Zonde van 
de Zendtijd’, ‘De Bovenste Plank’, 
‘Los’, ‘Kuifje’ …

TEKST & SPEL: 
DIVERSE COMEDIANS

PRODUCTIE: 123 COMEDY CLUB

SPEELDUUR: 80 À 90 MINUTEN

Onno Lolkema
FOTO: RIK VAN GEEL

Adam Fields 
FOTO: GEERT PEETERS

Jade Mintjens
FOTO: JOOST JOOSTEN

Bob Maclaren
FOTO: LINETTE RAVEN

Kristel Zweers
FOTO: JOEP VAN MOLL

Harald Scheerlinck
FOTO: TOM ABELOOS



TEKST, MUZIEK & SPEL: 
KOEN DEWULF

PRODUCTIE: KOEN DEWULF

SPEELDUUR: 80 MINUTEN
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Beste mensen,
 
We zitten in een veranderende tijd:
Mensen lopen zichzelf voorbij 
onderweg naar hun werk.
Met geld mag er aan de kassa niet 
meer betaald worden, en zelfs mijn 
friturist heeft een softwarepakket 
om de bestelling te registreren.
Zelf gaan we op reis, maar anderen 
mogen hier niet zijn.
Gelukkig kan ik me optrekken aan 
de kleine dingen des levens en zijn 
er hier en daar nog zekerheden:
het aanschuiven bij de keuring, 
koppels die aan partnerruil doen, 
Tupperware avonden en vrienden 
die vrienden blijven.
Dank daarvoor en graag tot ...
 
Uw gevoelsmens,
Koen Dewulf

P.S. De voorstelling begint met: 
‘Goedenavond iedereen, ik heb een 
paar liedjes mee!’
 

Koen Dewulf is finalist ‘Humo’s 
Comedy Cup’ (2007) en ‘Lunatic 
Comedy Award’ (2013). Hij werkte 
o.a. mee aan ‘De Raadkamer’ en 
‘De Bond Voor Radioterroristen’ 
op Radio 2, ‘De Bovenste Plank’ en 
‘De Premiejagers’ op één, ‘En Dan 
Nu … Reclame’ op 2BE en presen-
teerde ‘De Jeugd van Overbodig’ 
voor OP12. 

Comedy

KOEN DEWULF

GEVOELSMENS

—
NIEUW
—

FOTO: THE PROFILES (GRIET TROCH)

Al meer dan 15 jaar lang verrast De 
Nonsens Alliantie iedereen met im-
pro comedy van de bovenste plank. 
De acteurs zijn niet alleen ervaren 
improvisatoren maar ook actief als 
stand-up comedian, cartoonist, muzi-
kant en/of schrijver voor radio, tele-
visie en theater: finaleplaatsen ‘Hu-
mo’s Comedy Cup’, cartoons in o.a. 
Metro, De Streekkrant en TeVe-Blad, 
redactie- en schrijfwerk voor o.a. 
‘De Rechtvaardige Rechters’, ‘De 
Kazakkendraaiers’, ‘De Raadkamer’, 
‘Tegen De Sterren Op’, ‘De Slimste 
Mens ter Wereld’, ‘Familieraad’, ‘Ko-
men Eten’ en Studio 100-series als 
‘Gert & Samson Zomerpret’, ‘Prinses-
sia’, ‘Lolly Lolbroek’ en ‘Kosmoo’. 

De Nonsens Alliantie speelt in een 
wisselende bezetting en bestaat uit 
Mario De Koninck, Lode Demetter, 

Jan-Bart De Muelenaere, Marleen 
Labbeke, Erwin Van de Mosselaer 
en Stef Vanpoucke.

Impro comedy is geschikt voor alle 
leeftijden en leent zich voor talloze 
gelegenheden: van groots opgezette 
publieke optredens of fundraising, 
over buurtfeesten en intieme huis-
kameroptredens tot shows in jeugd-
huizen, scholen en woonzorgcentra, 
voor verenigingen of tijdens prijs-
uitreikingen, bedankavonden voor 
vrijwilligers en allerhande events. 
Ook impro comedy op maat rond een 
specifiek thema of voor een bepaalde 

Impro comedy

DE NONSENS ALLIANTIE

INSPIRATIE & SPEL: 
DE NONSENS ALLIANTIE

PRODUCTIE: 123 COMEDY CLUB

SPEELDUUR: 30 TOT 90 MINUTEN
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FOTO: NICOLE WILLEMSE

doelgroep is geen enkel probleem 
voor De Nonsens Alliantie. 

Improviseren kan je ook leren. In de 
introductieworkshop ‘Improviseren 
op 123’ onthult een speler van De 
Nonsens Alliantie de geheimen van 
improvisatietheater. Je leert er niet 
alleen hoe je samen leuke scènes 
en personages uit het niets kunt 
toveren maar ook hoe je creatiever, 
positiever en meer zelfzeker door 
het leven kunt gaan. Ook ideaal als 
teambuildingactiviteit voor vereni-
gingen, bedrijven en gemeenteper-
soneel. 

—
ALTIJD NIEUW
—
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Op een dag word je wakker en ben 
je 50. 
Op die dag ben je even ver verwij-
derd van je 20ste als van je 80ste. 
Terwijl je in je hoofd nog maar 18 
bent. What the fuck?!, denk je.

‘Ontroerend door bestemming’: 
een hilarische, meeslepende én 
ontroerende voorstelling over het 
voorbijgaan van de Tijd en over 
het besef dat er voor elk van ons 
ergens in de verte een dag ligt die 
de laatste zal zijn. 

En dat uitgerekend die laatste dag 
maakt dat wij ontroeren in al wat we 
willen, al wat we kunnen en al wat 
we doen.

Na ‘Roofing’, ‘Kassei!’, ‘Steven Ga-
briels wint de Tour’ en ‘Een deur die 
plots open gaat’ is dit de 5de voor-
stelling van deze meesterverteller. 

Steven Gabriels is bekend van 
‘Comedy Casino Cup’ en verschei-

dene ATV-programma’s. Hij is van 
alle markten thuis: avondvullende 
theatershows, korte acts, comedy op 
maat voor bedrijven en overheden, 
school- en seniorenvoorstellingen. 
Hij kan en doet het allemaal.

“De allures van een 
komiek, maar ook met de 
diepgang van een cabare-
tier.” 
— De Standaard

“Gabriels surft op absurde 
humor maar gaat ook 
behoorlijk de filosofische 
toer op tijdens zijn ver-
tellingen.” 
— Concertnieuws

“Gabriels brengt niet de 
bikkelharde stand-up, 
maar giet zijn veeleer 
poëtische overpeinzingen 
in een humorjasje.” 
— De Morgen

Humoristisch verteltheater

STEVEN GABRIELS

ONTROEREND
DOOR BESTEMMING

TEKST & SPEL: STEVEN GABRIELS

PRODUCTIE: 123 COMEDY CLUB

SPEELDUUR: 90 MINUTEN

—
HERNEMING
—

FOTO: SARAH WAGEMANS

Peter Kluppels zoals u hem nog 
nooit heeft gehoord!

In 2016 haalde deze comedyvete-
raan de finale van ‘Humo’s Comedy 
Cup’. Wat er daarna gebeurde, 
gelooft u nooit!

Nog steeds blijft Peter Kluppels een 
van de meest ondergewaardeerde 
comedians in Borgerhout en mis-

schien wel heel Antwerpen! Als geen 
ander ziet hij de grappige kant van 
ninja’s, ijsvogels, nog nooit een gat 
hebben geboord, Bokrijk, Venijntje, 
enzovoort.

Verrijk uw leven en mogelijks uw 
woordenschat. Kom kijken naar 
deze bescheiden wervelwind van 
komische genialiteit, die zijn eigen 
wervende teksten schrijft!

Comedy

PETER KLUPPELS

IJSVOGELS, NINJA’S, NOG NOOIT 
GEBOORD, BOKRIJK, VENIJNTJE, 
ENZOVOORT

TEKST & SPEL: PETER KLUPPELS

PRODUCTIE: 123 COMEDY CLUB

SPEELDUUR: CIRCA 75 MINUTEN
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—
NIEUW
—

FOTO: RIK VAN GEEL
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Een stoute komedie van de hand 
van ‘Kotmadamam-bedenker’ Frans 
Ceusters... Over de liefde... en haar 
vele (om)wegen...

Sinds hun 10-jarige zonen in dezelf-
de voetbalploeg spelen, zijn twee 
echtparen innig bevriend met elkaar. 
Innig wordt intiem als Cristel (vrouw 
van Bert) en Jasper (man van Sofie) 
een geheime relatie beginnen.

Een scheve schaats rijden is niet 
zo gemakkelijk als veel mensen 
denken.

Want als een man het opmaken van 
het bed overlaat aan zijn minnares 
kan het al eens mislopen. Het 
hoofdkussen, waarvan ’s morgens 
de streepjes altijd horizontaal liggen 
en ’s avonds plots verticaal, dat 
valt een zorgzame echtgenote op 
natuurlijk. Dan vraagt ze zich af: 
wie draait overdag die kussens? 
Een poetsvrouw hebben we niet en 
in de kabouters geloof ik niet.

Dus gaat ze op zoektocht en plaatst 
ze een cameraatje. Wie ziet ze daar 
in beeld lopen? Haar beste vriendin 
nog wel. 

Nadat Sofie ontdekt dat haar man 
Jasper een geheime relatie heeft 
met Cristel, de vrouw van Bert, 
staat ze voor de keuze: scheiden, 
aanvaarden, of met een sluw plan 
haar voordeel halen…? 

Als je ontrouw wil zijn moet je op 
vele details letten of anders krijg 
je... Partnerruil.

‘Partnerruil’ is een stoute komedie in 
regie van Wim Peters met bekende 
gezichten zoals ex-‘Familie’-actrice 
Katrien De Becker en David Michiels, 
die we kennen van zijn rollen in ‘De 
Kotmadam’, ‘Familie’ en ‘Verschoo-
ten & Zoon’. Ook Christophe Stienlet 
(‘Foute Vrienden’) en Ariane Van 
Hasselt, aanstormend comedytalent 
uit ‘Voor De Leeuwen’, stelen de 
show.

Humoristisch theater

THEATER M

PARTNERRUIL

—
NIEUW
—

SPEL: CHRISTOPHE STIENLET, 

KATRIEN DE BECKER, DAVID 

MICHIELS EN ARIANE VAN HASSELT

REGIE: WIM PETERS

TEKST: FRANS CEUSTERS

PRODUCTIE: THEATER M

I.S.M. FAKKELTHEATER 

ANTWERPEN VZW

SPEELDUUR: CIRCA 90 MINUTEN

(MET PAUZE)

FOTO: IVAN PELEMANS

Wanneer Sven als kinderloze 
vrijgezel verliefd wordt, trouwt, en 
zo in een nieuw samengesteld gezin 
met 3 kinderen terecht komt, kan hij 
makkelijk al zijn grappen wegsmij-
ten en gewoon opnieuw beginnen. 
Inspiratie genoeg, want de plots 
verworven verantwoordelijkheden 
doen wat met een mens. Geen 
oefenrondes, meteen meedraaien. 
‘Gedomesticeerd’ is het herkenbare 
maar daarom niet minder chao-
tische gezinsleven door de ogen 
van een flierefluiter met ADD.

Sven Hardies is al een 10-tal jaar 
een vaste waarde in het Vlaamse 
comedycircuit. Avondvullend of een 
korte act in een line-up, als voorpro-
gramma of MC. Hij doet het allemaal 
met verve.

“Als een diesel heeft hij 
zijn carrière uitgebouwd 
en levert hij met ‘Gedo-
mesticeerd’ ogenschijnlijk 
uit het niets een dijk van 
een voorstelling af!” 
— CC De Werft, Geel

Stand-up comedy

SVEN HARDIES

GEDOMESTICEERD

TEKST & SPEL: SVEN HARDIES

PRODUCTIE: 123 COMEDY CLUB

SPEELDUUR: 80 MINUTEN
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BEELDONTWERP: SVEN HARDIES

—
HERNEMING
—
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Hier ben ik. Dit is mijn land. België. 
Hier ben ik geboren. Hier ga ik ook 
dood. Ik ben te nemen of te laten. 
Honderd jaar geleden kwamen de 
eerste Noord-Afrikanen hier aan om 
met de Belgen te vechten tegen de 
Duitsers. In de loopgraven waren 
we gelijk. En vijftig jaar geleden in 
de mijnen waren we allemaal zwart. 
Mijn eigen vader heeft zijn land 
verlaten om bij te dragen aan de 
Belgische economie. Het resultaat 
daarvan ben ik. Racisme ken ik niet. 

Discriminatie maak ik nooit mee. 
Ik krijg alle kansen om mijn diploma 
te halen. Mijn huis kan ik huren 
zoals ieder ander. Waarom kan ik 
deze woorden enkel uitspreken 
met cynisme? Dit is mijn ‘Paspoort’. 
Een Marokkaanse geschiedenis van 
België en serieus grappig. 

Youssef is bekend van radio (‘De 
Raadkamer’), TV (‘Comedy Casino’) 
en film (‘Los’, ‘Kuifje’).

Comedy

YOUSSEF EL MOUSAOUI

PASPOORT

—
NIEUW
—

BEELDONTWERP: SVEN HARDIES

TEKST & VERHAAL: YOUSSEF EL MOUSAOUI EN MATTIAS DE PAEP  

SPEL: YOUSSEF EL MOUSAOUI

COACHING: MATTIAS DE PAEP EN MICHÈLE EVEN

PRODUCTIE: ONE MAN SHOW

SPEELDUUR: 80 MINUTEN

Youssef El Mousaoui en Helga 
Van der Heyden gaan terug in de 
tijd als Anouar & Aïcha. Terug 
naar 1964 – de tijd waarin België 
vreemde arbeidskrachten zoekt 
en zich hiervoor focust op Marokko 
en Turkije.
 
Anouar is op dat moment getrouwd, 
werkloos en hopeloos op zoek naar 
een baan. Aïcha probeert van thuis 
uit handwerkjes te verkopen, met 
wisselend succes. Via een vriend 
krijgt Anouar plots het bericht dat 
de Belgen arbeiders zoeken en hij 
schrijft zich in. Een nieuwe wereld 
opent voor hem. Hij belandt in de 
Seefhoek en maakt er kennis met 
de eerste Belgen. 
 

Gouden tijden zijn het voor de Ma-
rokkanen in de jaren ’60. Ze zijn ge-
liefd en iedereen wil een Marokkaan 
als buurman. Het plan voor Anouar 
is: een paar jaar tijdelijk in België 
blijven om te werken, en daarna 
terugkeren naar zijn vrouw in Ma-
rokko. Maar het leven heeft voor 
hem een ander plan in petto. Anouar 
leert Marina kennen. Een Antwerpse 
schone die dol is op zuiderse man-
nen. Anouar is verloren en valt als 
een blok voor haar charmes…

Helga Van der Heyden is bekend van 
haar rollen in ‘Familie’, ‘Wittekerke’, 
‘Spoed’ en ‘W817’. 
Youssef is ook comedian (o.a. ‘Come-
dy Casino’) en speelde mee in de 
films ‘Los’ en ‘Kuifje’. 

“Volkstheater in de beste 
zin van het woord.” 
— De Standaard

“Herkenbaar en univer-
seel ” 
— Frontview magazine

FOTO: TIM TRONCKOE

Humoristisch theater

THEATER M

YALLAH, 
NAAR BELGIË

TEKST & SPEL: YOUSSEF EL MOUSAOUI EN HELGA VAN DER HEYDEN

DRAMATURGIE: ZINEB EL BOUSSAADANI

SPELCOACH: YVES DE LATHAUWER

PRODUCTIE: THEATER M

SPEELDUUR: 90 MINUTEN (MET PAUZE)
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—
HERNEMING
—



Ankerstraat 129 — BE-9100 Sint-Niklaas 
+32 (0)495 47 20 07 — info@123comedyclub.be
www.123comedyclub.be ©
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