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Het voelt gek om in deze tijden van corona maatregelen vooruit te kijken.
We weten voorlopig nog niet hoe theaterseizoen 2021/2022 er precies uit gaat zien, maar zoals 
altijd willen we bij Grappige Zaken vooral kijken naar wat er wel kan. 

Komend jaar bestaat Grappige Zaken alweer 5 jaar als impresariaat en er is onderweg veel 
gebeurd. Afgelopen jaar kregen we niet alleen corona op ons bordje, maar er gebeurden ook 
veel mooie dingen. 
Emiel van der Logt, Jim Speelmans, Dave Felida en Janneke Jager sloten zich aan bij  
Grappige Zaken. We bewezen dat met goede marketing niet alleen jonger publiek naar theaters 
komt, maar ook dat na de lockdown de mensen nog steeds naar het theater toe willen en van 
onze voorstellingen genieten. 

Juist nu kunnen cabaret en stand-up comedy er voor zorgen dat theaters (in afgeslankte vorm) 
open kunnen blijven en dat er  (door aangepaste condities af te spreken) ook nog iets verdiend 
kan worden. We moeten het samen doen, met z’n allen. 

Ik hoop oprecht dat deze crisis er in ieder geval voor zorgt, dat sommige dingen in theaterland 
ten goede veranderen. Commercieel denken hoeft niet altijd in strijd te zijn met cultuur maken 
en juist nu, is het moment om jonger publiek naar de theaters te trekken door passende 
programmering en de juiste marketing. 

The show must go on, no matter what!

Arjan Kleton 

VOORWOORD

    Colofon:                Grappige Zaken 2020
    Design:                  Mediabeestjes 
    Fotografie:            Hélène Wiesenhaan, Joyce Djo, Jan-Willem Houweling, Zuzana Gazdikova, Ellen van Doorn,  
           Jaap Reedjijk, Monica Stuurop, Jannick Hamberg, Vincent Boon, Nikkie en Maikel Thijssen.     
    Knock Out Comedy Crew logo:  Arie Koomen
    Informatie:           www.grappigezaken.nl - info@grappigezaken.nl      



TRYO - ‘Trio cabaretiers try-outen’

TRYO oftewel “trio cabaretiers try-outen”, is een avondvullende voorstelling waarin drie  
cabaret acts ieder 30 minuten van hun (nieuwe) voorstelling komen try-outen. Voordat het 
grote publiek ze ontdekt heeft, brengt TRYO deze cabaretiers naar het theater. Iedere TRYO is 
anders, elke show een wisselende line-up met nieuw talent, winnaars van cabaret festivals en 
gevestigde namen die bij TRYO komen try-outen voor hun nieuwe voorstelling.

We gaan alweer het 6e seizoen in met TRYO en het concept heeft zich bewezen als een succes-
volle en goedbezochte voorstelling. Cabaretiers komen graag try-outen voor hun nieuwe voor-
stelling of in de aanloop naar een cabaret festival. Naast de artiesten van Grappige Zaken speel-
den bij TRYO als gast-act o.a.: Marco Lopes, Fuad Hassen, Vlamousse, Henk Overdijk, Ronald 
Smink, Thjum Arts, Johan Goossens, Nabil, Thijs van de Meeberg, Mark Waumans, Victor Luis 
van Es, René van Meurs, Jasper van der Veen en Max van de Burg. 

Genre: cabaret 
Duur: avondvullend (met pauze)
Periode: Augustus 2021  t/m Juni 2022
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JIM SPEELMANS
‘Artistziek’

Volgens veel collega’s is Jim Speelmans één van de beste comedians van Nederland.  
Naast zijn eigen optredens is Jim al jaren tekstschrijver voor veel bekende cabaretiers, zijn enorme  
productiviteit en creativiteit zijn ongekend. Volgens veel collega’s is dat echt niet normaal, bijna 
ziek. Hij noemt het zelf artist-ziek.  
Jim Speelmans is niet alleen grappig, maar ook vlijmscherp, onberekenbaar en soms keihard.  
Niks mis mee toch? 

‘Artistziek’ is de solovoorstelling die Jim eigenlijk al jaren wilde maken, of misschien wel moest  
maken. Één van Nederlands beste comedians gaat het theater in met slechts een kruk,  
een microfoon en een eerlijke voorstelling met een ongekend hoge grapdichtheid.

Biografie: 
Jim Speelmans is een begrip, dé persoonlijke favoriet van vele collega cabaretiers en comedians. 
Jim is al vijftien jaar niet weg te denken uit de club- en theaterscene. U heeft waarschijnlijk al vaak 
om Jim Speelmans gelachen zonder dat u het zelf wist. Hij is namelijk jarenlang de tekstschrijver 
voor bekende namen in de Nederlandse cabaretwereld. Ondertussen treedt Jim ook op met zijn 
eigen shows. Eerlijk, scherp van geest, teder en humoristisch tegelijk, dat is Jim Speelmans.

Genre: cabaret 
Duur: avondvullend (met pauze)
Periode: September 2021 t/m Mei 2022
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JANNEKE JAGER
‘Fantoomgeluk’

Wanneer Janneke op zolder struikelt over een vergeten tas met oude cassettebandjes, wordt ze 
terug geslingerd in de tijd. Opeens zit ze weer op haar tienerkamertje, te dromen over ‘later’.  
Een paar dingen worden haar al snel volkomen duidelijk. Eén: dat vroeger niet alles beter was – zoals 
haar erbarmelijke muzieksmaak én haar dubieuze kapsels. Twee: dat de meest belabberde song-
teksten als een virus op je harde schijf blijven zitten, al dan niet fonetisch. En drie: dat alles behoorlijk 
anders is uitgepakt dan ze eind jaren ‘80 hoopte én kon vermoeden, zowel persoonlijk als op het  
wereldtoneel. Maar is dat erg? En kan het nog anders – kun je ontkomen aan je lot?  
Twijfelend tussen weemoed en schaamte maakt Janneke een verrassende balans op aan de hand  
van die ene grote vraag: Wat als…?

Biografie:
Haar wieg stond in Noord- Groningen, waar de buren zo ver weg woonden dat ze vanzelf al vroeg 
begon met herrie maken om gehoord te worden. Janneke Jager bekijkt de wereld met een brutale 
blik en ze vertelt en zingt hierover met een ontluisterende opmerkzaamheid.
Janneke overdrijft graag een beetje. Af en toe  kan ze je tot tranen toe ontroeren.  
Maar het liefst doet ze allebei; een Drama-Queen met een vleugje Groningse nuchterheid.
Inmiddels heeft ze al flink wat jaren geleden de plattelandsklei van haar roze laarsjes geschud en 
timmert Janneke Jager aan de weg in cabaretland. Dit doet ze vanuit haar thuisstad Utrecht, waar het 
in 2013 begon met de publieksprijs van het Utrechts Cabaretfestival. Ze volgde een opleiding aan de 
Koningstheateracademie in Den Bosch, waar ze werkte met o.a. Pieter Bouwman en Minou Bosua. 
Janneke speelde op zeer uiteenlopende podia door het hele land, van kleine theaters op de  
Waddeneilanden tot aan  uitverkochte voorstellingen in een circustent. Janneke doet dat “wervelend 
en gretig”, aldus Jacques d’Ancona. Menig Groninger raakte ze in het hart met haar ode aan deze 
stad, waarvan de muziek werd geschreven door songfestivalwinnaar Duncan Laurence – waardoor 
het lied in één klap ‘viral’ ging. 

Muziek & begeleiding: Bas Bons & Timo Menkveld Regie: Titus Tiel Groenestege 

Genre: cabaret/kleinkunst
Duur: avondvullend
Periode: September 2021 t/m Juni  2022 
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ARJAN KLETON
‘Sluitingstijd’

Genre: cabaret 
Duur: avondvullend
Periode: September 2021 t/m Mei 2022 

Het laatste rondje is geweest, het is bijna sluitingstijd. Hét moment om naar huis te gaan, maar niet voor iedereen. 
Voor de barkeeper geldt “Aan de bar is iedereen gelijk”, maar tegen sluitingstijd denken we daar niet allemaal zo over. 
Sommige mensen worden ineens heel creatief. Voor hen die toch nog een drankje willen scoren, lijkt alles geoorloofd 
en complete onzin klinkt ineens als een plausibele reden om toch nog een biertje te bemachtigen. Sluitingstijd is ook 
hét moment om het geknakte zelfvertrouwen op te vijzelen. De stoute schoenen worden aangetrokken en een laatste 
poging wordt gewaagd op de dansvloer bij een gewillig slachtoffer dat eigenlijk nog lekker staat te dansen op  
muziek die al lang en breed gestopt is. Misschien is het nu toch tijd om naar huis te gaan? Eigenlijk wel, maar er is 
altijd ergens een afterparty! Regelmatig vraagt cabaretier/barkeeper Arjan Kleton zich af hoe de wereld er uit zou zien 
als iedereen in de horeca gewerkt zou hebben? Zou de wereld dan niet een stuk socialer en toleranter zijn? 
In zijn 2e solo voorstelling ‘Sluitingstijd’ vertelt ‘Nederlands grappigste barman’ wederom veel herkenbare, gênante 
en soms persoonlijke verhalen. Er valt vooral veel te lachen, waarbij Arjan soms ook de grenzen van de grap opzoekt. 
Hoe moeten we nu verder, is het inmiddels letterlijk sluitingstijd? 

Na afloop van de voorstelling zal Arjan Kleton cocktails maken in de foyer voor het publiek. 

Biografie:
Sinds zijn succesvolle debuut “Met de fles grootgebracht” werd cabaretier/barkeeper Arjan Kleton door velen  
‘Nederlands grappigste barman’ genoemd. 
Achter de bar heeft Arjan in de loop der jaren veel mensen een leuke avond bezorgd en dat is ook precies wat hij als 
comedian zijn publiek wil bieden, geen pretentieus gelul, maar gewoon een leuke avond!
Van zijn eigen ouders tot veel te jonge studentes en van bekende Nederlanders tot zijn eigen vrienden,  
hij (ob)serveerde ze allemaal van achter de bar. 
Op het podium serveert Arjan zijn publiek een mix van herkenbare verhalen, snelle publieksinteractie, persoonlijk 
drama en een vooral veel grappen. Arjan Kleton won exact een jaar na zijn eerste optreden de Publieksprijs Talent 
Award op het gerenommeerde International Comedy Festival Rotterdam en haalde de finale van zowel het Utrechts 
Cabaret Festival (2016) als het Leeuwarder Cabaret Festival (2018).

  Verder was Arjan te zien en horen bij o.a. SBS6, BNNVARA, Omroep Gelderland, Radio Veronica en 
  NPO Radio2. Hij is lid van Knock Out Comedy Crew en treedt veel op in Comedy Café Amsterdam. 
  Daar had hij ook zijn eigen show “Cocktails & Comedy” met Arjan zowel achter de bar als op het 
  podium.
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Echte rocksterren spelen in uitverkochte voetbalstadions, vliegen met hun eigen 
privéjet, verblijven in luxe hotelkamers en drinken daar in het bubbelbad dan dure 
champagne met hun groupies .
 
Roel C. Verburg daarentegen speelt doorgaans in kleine zaaltjes, heeft al jarenlang 
dezelfde vriendin en drinkt na een optreden vaak een goedkoop blikje bier in de 
trein naar huis.
 
In zijn derde theatershow Rock ’n Roll brengt hij, behalve nog meer nieuwe grappige 
liedjes, ook verhalen uit de rockgeschiedenis en vergelijkt die met zijn eigen leven 
‘on the road’. 
 
Beduidend minder sensationeel, maar nog steeds Rock ’n Roll…

“Liedjes in de traditie van Hans Dorrestijn, met de muzikale kwaliteit van Spinvis.” 
Elsevier

 
“Fucking grappig.”

Giel Beelen

“Haha, geweldig!”   
Jochem Myjer

Genre: cabaret 
Duur: avondvullend
Periode: September 2021 t/m Mei 2022 

ROEL C. VERBURG

Biografie:
Op TV was Roel C. Verburg te zien 
bij Tatatataal, Kopspijkers,  
Comedy Explosion, Comedyclub 
Katendrecht en Padoem Patsss; 
op de radio was hij elke vrijdag-
ochtend live te horen bij Jeroen 
van Inkel, eerst op Radio Veronica, 
nu NPO Radio 5.
 
Daarnaast speelde hij ook op festi-
vals als Concert At The Sea,  
Lowlands en de Zwarte Cross en is 
hij tevens één van de vaste  
bespelers van het Comedy Café in 
Amsterdam.

‘Rock ‘n Roll’
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DAVEY TURNHOUT

Genre: cabaret 
Duur: avondvullend
Periode: September 2021 t/m Mei 2022 
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Een normaal en gelukkig leven is voor veel mensen een streven. Maar wanneer ben je nou echt gelukkig en 
wanneer is je leven normaal? Dat vraagt de talentvolle comedian/cabaretier Davey Turnhout zich hardop af.  
Wat vinden andere mensen normaal voor een jongeman die net 30 geworden is?
Maar hilarische anekdotes en veel (vaak vlijmscherpe) grappen komt Davey Turnhout tot de kern. Zo normaal 
is het namelijk niet om gelukkig te zijn. Je vindt geen geluk in een leven dat met name voor anderen normaal 
is. Davey is gelukkig op het podium, als hij zijn abnormale belevenissen met het publiek deelt. De ongemakke-
lijkheid die hij dan voelt, als het publiek zich hardop afvraagt of dit nou allemaal echt normaal is, daar doet hij 
het voor. En als ze dan ook nog lachen om een keiharde grap, dan is hij niet normaal gelukkig. 

Biografie:
Opgegroeid in de buurt van Leiden, is Davey Turnhout tegenwoordig een import-Amsterdammer.  
Hij haalt inspiratie uit zijn dagelijks leven en ervaringen. Met zijn jongensachtige voorkomen en relaxte uit-
straling zou je bijna vergeten dat hij iemand is met een zwart gevoel voor humor. Davey’s grappen zijn soms 
hard, maar wel altijd gebracht met heel veel liefde. Hij is onlangs dertig geworden, begrijpt weinig van  
zichzelf of de wereld om hem heen en hij is de laatste paar jaar ‘s avonds vaker op het podium te vinden dan 
bij zijn vriendin thuis. In een vol De La Mar Theater won Davey Turnhout de juryprijs van het Amsterdams 
Studenten Cabaret Festival 2019 en nu gaat hij het land in met zijn debuut. 

Davey Turnhout is een begenadigd schrijver van roasts.  
Bij de Dutch Roast Battles in Comedy Café Amsterdam werd Davey uitgeroepen tot ‘Roastbaas 2017’ en op 
een speciale editie in TivoliVredenburg tijdens het Utrecht International Comedy Festival 2020 brak hij de zaal 
af in een roast battle tegen Dave Felida. 

‘Niet normaal gelukkig’
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Genre: stand-up comedy
Duur: avondvullend (met pauze)
Periode: Augustus 2021  t/m Juni 2022 

KNOCK-OUT COMEDY CREW
‘Nee, dat kan echt niet’

Na de succesvolle “Nee, we zijn geen boyband” tour is Knock Out Comedy Crew 
terug en nu gaan ze een stapje verder. Wees voorbereid op pure stand-up comedy, 
want je krijgt maar liefst 5 comedians (waarvan 1 MC) in 1 show te zien.  
Ze nemen allemaal hun beste grappen, briljantste typetjes, hardste roast jokes en 
messcherpe observaties mee, dus wees voorbereid. Comedians moeten sommige 
zaken namelijk blijven bespreken, juist nu.  
Enne, het is maar comedy, dus komt niet aan met: ‘Nee, dat kan echt niet’. 

Biografie:
Stand-up comedy was jarenlang een ondergewaardeerd  
genre in de Nederlandse theaters en poppodia, terwijl juist  
een nieuwe generatie publiek smult van shows op Netflix en  
in comedyclubs. Knock Out Comedy Crew bewijst dat ze zalen  
kunnen vullen en jonger publiek naar de theaters toe trekken.  
Deze 6 totaal verschillende stand up comedians raakten bevriend  
en kozen altijd hun eigen pad. Ze begonnen ooit met het organiseren  
van comedy avonden voor een handjevol mensen in het idyllische  
Torpedo Theater aan de Nes in Amsterdam, wonnen individueel prijzen op comedy -en  
cabaretfestivals en met hun eerste tour stonden ze o.a. in een uitverkocht AFAS Live, de voormalige 
Heineken Music Hall.  Iedere voorstelling is anders, met een andere line-up. Naast de crew komen 
er gast-comedians mee, variërend van bekende namen tot onbekend talent.
Knock Out Comedy Crew bestaat uit Davey Turnhout, Oscar Arnold, Arjan Kleton, Huibert-Jan van 
Roest, Jean van Seventer en Dave Felida en waren o.a. op televisie te zien bij Holland’s Got Talent, 
BNNVARA, SBS6 en 101TV.
Meer informatie via: www.knockoutcomedy.nl
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Een leven lang zoeken naar de partner waar je oud mee wil worden, maar wie zijn al die 
anderen op je pad? Maakt die telefoon daten echt makkelijker, of maakt het van ons  
allemaal een wegwerpproduct?  
En waarom vallen we nooit meteen voor de goede partner, maar moeten we eerst een 
paar keer hard op ons bek gaan om het verschil te zien tussen lust en liefde? In de voor-
stelling ‘Adembenemend’ laat Riza je lachen en nadenken over relaties, daten, vrouwen, 
mannen en de continue cirkel van liefde en afwijzing waar de halve wereld zich in bevindt.

Biografie:
Riza Tisserand is cabaretier, schrijver en radiomaker. Als cabaretier werkte hij mee aan 
televisie- programma’s als Padoem Patsss, Raymanns Suikerfeest en Comedy Explosion 
en als schrijver schreef hij o.a. voor Javier Guzman, Guido Weijers en Soundos el Ahmadi. 
In 2018/2019 toerde hij door Nederland met zijn eerste soloprogramma ‘Bekeerling’ dat 
lovend werd ontvangen door pers en publiek. Als Radio Deejay werkte Riza o.a. voor FunX, 
Radio 1, en tegenwoordig voor Radio 2 Soul & Jazz.

Over Riza’s debuut schreef de pers: 

‘‘Met ogenschijnlijk gemak neemt hij de zaal mee in zijn onwaarschijnlijke leven.  
Zijn inspirerende verhaal zet aan tot denken.’

Theaterkrant

‘‘Scherp, hard, flitsend, direct en zwart’  
‘Als hij wil wordt er gelachen of gehuiverd.’

Dagblad van het Noorden

‘Adembenemend’
RIZA TISSERAND

Genre: cabaret 
Duur: avondvullend
Periode: September 2021 t/m Mei 2022 
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ESTHER VAN DER VOORT
‘Mama is boos’

Genre: cabaret 
Duur: avondvullend
Periode: Maart 2022 t/m Juni 2022 

Op een pijnlijk humoristische manier ontdekte comédienne Esther van 
der Voort (tevens single mom en ex-ambtenaar) wat nou echt belangrijk is 
in het leven. Maar maakte Esther zelf altijd de juiste keuzes, of reageerde 
ze puur uit emotie? Als alleenstaande moeder is het dagelijks leven een 
rollercoaster aan emoties. Met vier kinderen gaat het namelijk de hele 
dag door, die stortvloed aan vragen. Mama waar is mijn hockeystick?  
Hoe laat is het? Wat eten we? Hoe is zij toch in vredesnaam in deze  
situatie terecht gekomen? Het leven lijkt soms wel een aaneenschake-
ling van niet gemaakte keuzes, maar mama heeft zelf ook allerlei vragen. 
Waarom is ze getrouwd? Hoe komt ze aan die hond? Wat moet ze nou 
met deze baan? Waarom zei ze ‘Oke, we doen nog een kind’, terwijl het 
uitkiezen van een bank soms twee jaar kan duren? Het wordt Esther af en 
toe teveel en berg je dan maar, want mama is boos. 
Boos op d’r kinderen, boos op d’r ex, boos op het meisje achter de kas-
sa, boos op d’r navigatiesysteem, boos op d’r baas, maar vooral boos op 
zichzelf. 

Biografie
Esther van der Voort gooide het roer om, koos voor zichzelf 
en haar kinderen in de hoop dat haar kinderen straks wel 
keuzes maken op belangrijke momenten en niet alleen bij de 
McDonald’s. 
Esther van der Voort is inmiddels een veelgevraagd dagvoor-
zitter en succesvol comédienne. Ze maakte een hilarische 
debuut voorstelling vol herkenbare situaties en vreselijk 
ongemakkelijke, maar hilarische, anekdotes uit het leven van 
een single moeder van 4 kinderen.
Maak de juiste keuze en ga zeker kijken!  
Anders wordt mama boos. 
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OSCAR ARNOLD

Genre: cabaret (reprise)
Duur: avondvullend
Periode: September 2021 t/m April  2022 

Oscar Arnold komt uit Utrecht, droomt over Utrecht en woont in 
Utrecht o.a. Maar daar gaat zijn show helemaal niet over.  
Oscar Arnold is een veelzijdige comedian en in zijn solo voorstelling 
“Onder anderen” laat hij dat o.a. zien aan de hand van acts verzorgd 
door Oscar, Arnold en anderen. 

Biografie
Bij het horen van Oscar Arnold denk je in eerste instantie aan een 
tweeling, maar op het podium blijkt het toch ‘n eenling. 
Oscar Arnold is zo’n typische rare gast uit je middelbareschooltijd. 
Althans zo lijkt het, want wie is de ware Oscar? Wees voorbereid, 
verwacht geen hippe comedian die high-fivet met publiek.  
Verwacht ... Oscar! 
Oscar Arnold volgde een opleiding aan de Konings Theater Acade-
mie, stond in de halve finale van het Leids Cabaret Festival 2016, is 
lid van de Knock Out Comedy Crew en was op televisie te zien op 
o.a. Holland’s Got Talent, HumorTV en 101 Comedy. 

‘Onder anderen’
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Genre: cabaret 
Duur: avondvullend
Periode: September 2021 t/m Mei 2022 

‘Geen spijt!’

Hoeveel fantasie hebben we eigenlijk? Genoeg om ons leven zo in te richten zoals we altijd  
zouden willen, het leven waarvan we altijd al droomden? Of droomde je als kind al van deze  
moderne slavernij waarin je dankzij je smartphone fulltime bent ingeplugd in een wereld waarin  
Instagram, Netflix en Amazon je vertellen hoe je leven er uit zou moeten zien en je langzaam  
verandert in een volgzame robot die alleen maar consumeert in plaats van te genieten van je korte 
tijd hier op aarde.
 
Het leven is toch te kort? Dus waarom spijt hebben van dingen die je nooit hebt gedurfd? Dat mooie 
meisje aanspreken? Je baan opzeggen? Eerlijk zijn over je gevoelens? Fuck it, doe het gewoon.  
Emiel verkocht zijn huis en ruilde dat in voor een zelfopgelegde quarantaine in een camper.  
Met zijn vrouw en 3 dochters ging hij in tijdens Corona 8 maanden op reis door Europa en maakte 
daar deze voorstelling.
 
Door zijn politieke incorrectheid, messcherpe observaties en hoge grapdichtheid belooft dit ook 
weer een avond te worden om niet te vergeten. Je zult er vast geen spijt van krijgen.

Biografie:
Emiel van der Logt (‘83) is cabaretier, stand-up comedian en radio-columnist. Op 12 september 
2011 doet hij voor de eerste keer mee met een open podium en is meteen verslaafd. Na het beha-
len van een finaleplaats bij het prestigieuze cabaretfestival Cameretten in 2014 gaat hij de theaters 
in met zijn eerste solo voorstelling ‘Stop met huilen’ (Deze speelt hij uiteindelijk zelfs in Jakarta). 
Inmiddels is hij aan het touren met zijn tweede voorstelling ‘Serieus?!’. Hij vertelt zijn verhalen met 
overtuiging, hoge energie en het tastbare gevoel van plezier. Zonder filter en zeker niet altijd poli-
tiek correct: Emiel weet altijd grote kwesties op een heerlijk humoristische wijze te vatten.

Regie: Annelies Herfst

EMIEL VAN DER LOGT
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Genre: cabaret 
Duur: avondvullend
Periode: September 2021 t/m April 2022

Klaas schaamt zich overal voor. Hij is bijvoorbeeld bang dat iemand erachter komt 
dat hij stiekem een nerd is. Of dat je aan de streepjes op zijn shirt kan zien dat hij 
zijn streefgewicht nog steeds niet gehaald heeft. Of dat zijn oma er achter komt 
dat hij niet meer in God gelooft.
Maar aan de andere kant ziet hij dat mensen heel veel dingen doen waar hij zich 
dan weer voor zou schamen. Pratende mensen in de stilte coupé bijvoorbeeld, 
of mensen die alles geloven wat ze op Facebook zien.
In zijn tweede voorstelling gaat cabaretier en muzikant Klaas Prins op zoek naar 
het nut van schaamte. Waarom schaam je je, en belangrijker nog: hoe kom je er 
van af?        Regie: Pieter Bouwman

Biografie:
Met zijn energieke humor en absurde wendingen verrast Klaas Prins zijn publiek. 
Hij is ontwapenend, muzikaal en verhalend, maar blijft altijd onvoorspelbaar.  
Klaas stond in 2016 in de finale van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival 
en hij won de publieksprijs op het Leeuwarder Cabaret Festival. Verder heeft Klaas 
aan verschillende televisieprogramma’s gewerkt (First Dates, Beste Kijkers en 
Ranking the Stars), was hij te zien in Hufterproef (NPO3) en was hij de vaste 
presentator van Humor TV.

‘Exodus’
KLAAS PRINS
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AMSTERDAMS STUDENTEN 

Genre: cabaret
Duur: avondvullend (met pauze)
Periode: September 2021 t/m December 2021

‘Finalistentournee 2021’
CABARET FESTIVAL

Het Amsterdams Studenten Cabaret Festival (ASCF) is een jaarlijks terugke-
rend cabaretevenement voor jonge, beginnende cabaretiers. Het wordt ieder 
jaar georganiseerd door een bestuur bestaande uit Amsterdamse studenten, 
het voornaamste doel van het ASCF is om jong talent een opstapje te bieden 
naar een carrière binnen de cabaretwereld, mede door hen de kans te  
bieden voor een groot publiek op te treden.

In 2021 wordt het ASCF voor de 28e maal georganiseerd. Drie finalisten  
zullen in Theater De La Mar strijden om de publieks- en juryprijs, eerder  
gewonnen door o.a. De Partizanen, Andries Tunru, Tim Franssen,  
Pieter Derks, Davey Turnhout, Kasper van der Laan, Thjum Arts en Luuk van 
der Vaart. Na de finale zullen de cabaretiers met de finalistentour door het 
hele land optreden.
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Genre: stand-up comedy (reprise)
Duur: avondvullend 
Periode: September 2021 t/m Mei 2022

WOUTER MONDEN
‘Geen punt’
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Wouter maakt zich niet meer druk. Echt niet.  
Haasten, stressen, eindeloos Facebook verversen, 
hij is er he-le-maal klaar mee. Vanaf nu is zijn  
antwoord altijd ‘geen punt’.  
Vanaf nu is Wouter ontspannen.. 
Hij maakt zich vanaf nu alleen nog maar druk om 
de écht belangrijke dingen in het leven.
Zoals: wie haalt het in zijn hoofd om een haan te 
houden en waarom houdt zo’n beest zijn kop niet 
als iedereen wakker is? 
In Geen Punt vertelt Wouter op hilarische wijze  
en met een stortvloed aan grappen hoe hij vol  
overgave zen probeert te zijn in een wereld vol 
spanningen.

Biografie:
De stijl van Wouter Monden is het beste te  
vergelijken met de stijl van Wouter Monden.  
Toegankelijk, scherp, hard en met veel ruimte voor 
snelle interactie. Wouter was te zien bij  
The Comedy Factory op RTL4, te horen in de  
Q-Musicals van Q-Music Nederland, speelt regel-
matig bij Club Haug & Comedy Cafe Amsterdam 
en schreef o.a. mee aan Dit Was Het Nieuws en de 
Comedy Central Roast van Johnny de Mol.  
Ook is hij vanaf het eerste seizoen de  
publieksopwarmer van Zondag met Lubach. 

Wouter is de host en maker van de populaire  
Elektra Podcast waarin hij wekelijks met collega’s 
praat over hun slechtste optredens. 
Genomineerd voor Beste Podcast 2020. 

Genre: stand-up comedy (reprise)
Duur: avondvullend 
Periode: September 2021 t/m Mei 2022
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Genre: stand-up comedy (reprise)
Duur: avondvullend 
Periode: September 2021 t/m Mei 2022

RONALD SMINK
‘Bei sein ist mitmachen’
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Bei sein ist mitmachen!

Ronald Smink is een vleesgeworden stripfiguur,  
met zijn absurde humor en surrealistische kijk op 
het leven is dit een voorstelling die geen moment 
verveelt. Ronald verruilde een aantal jaar geleden 
het Friese platteland voor de Randstad en deze 
nieuwe hectische wereld leverde hem bijzondere 
verhalen op over Friese strippers, speeddaten met 
gepiercde vrouwen, Noors absurdisme, vleermui-
zensoep, mensen met honden en nicotine Tukkers.

‘Bei sein is mitmachen’ lijkt alle kanten op te gaan, 
maar schijn bedriegt. Deze voorstelling van Ronald 
gaat over de zoektocht naar liefde en geluk.

I`m not strange, weird, off, nor crazy, my reality 
is just different then yours. – Lewis Carrol Alice in 
Wonderland

Biografie:
Ronald Smink wordt soms wel eens gezien als een 
vleesgeworden stripfiguur. Ronald denkt  volledig 
out of the box dat in combinatie met een benig lijf  
en elastieken gezicht zorgt dat hij een comedian is 
die je niet snel zal vergeten. Wanneer je meegaat 
in de absurditeit van deze Fries is het een acht-
baan waar geen einde aan lijkt te komen. Ronald 
heeft het Groninger Studenten Cabaret Festival 
gewonnen op Lowlands gespeeld en stond met zijn 
programma Out of the Box op Videoland. Sinds 
2018 is Ronald een van de vaste comedians van 
het Utrechts Comedy-collectief het Comedyhuis. 
Verder is Ronald oprichter van de Comedytunes 
Comedynights. 

Leeuwarder Courant: Naarmate Smink zich in zijn 
verhalen laat gaan ontstaan er absurdistische 
juweeltjes, als een bever roosterende indiaan op 
de ringweg van Antwerpen. 

Genre: cabaret
Duur: avondvullend 
Periode: September 2021 t/m Mei 2022
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Genre: stand-up comedy (reprise)
Duur: avondvullend 
Periode: September 2021 t/m Mei 2022
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Genre: cabaret 
Duur: avondvullend 
Periode: September 2021 t/m December 2021

‘Nergens recht op’

Gelijk krijgen vindt Huibert-Jan het mooiste dat er is. Hij vindt dat zelfs zo mooi, dat het hem 
eigenlijk niks meer uitmaakt of het wel zijn eigen gelijk is. In zijn voorstelling “Nergens recht op”, 
staat Huibert-Jan stil hoe hij – misschien wel tegen wil en dank – belandde in een advocatentoga. 
Was het zijn voorliefde voor het debat? Of toch gewoon zijn kakkernaam.
 
In zijn voorstelling gaat Huibert-Jan in debat met zichzelf, en fileert hij genadeloos zijn eigen me-
ningen totdat er niets meer van overblijft. Heeft hij of het publiek dan nog ergens recht op? 
In ieder geval op een avondje hard lachen.
 
Biografie:
Met een naam als Huibert-Jan kun je niet anders dan een onvervalste kakker worden. Huibert-Jan 
schopte het al op jonge leeftijd tot advocaat-partner, en was vanaf dat moment gedoemd om zijn 
dagen te slijten tussen de crème de la crème van succesvol Nederland. 
Gelukkig voor het Nederlandse theaterpubliek is Huibert-Jan inmiddels definitief uit zijn ivoren 
toren gesprongen, om zijn gedachten met het plebs te delen. Die lijken voor de gewone man soms 
wat bot en ongenuanceerd, maar Huib blijft altijd binnen de lijntjes van hoe het eigenlijk heurt. 
Althans, dat vindt hij zelf.
 
Huibert-Jan won verschillende debatkampioenschappen, werd al op jonge leeftijd 
Advocaat-partner, maar hing zijn toga aan de wilgen om zijn passie comedy na te streven.  
Met succes: in 2019 won Huibert-Jan het Leeuwarder Cabaret Festival. Zijn juryrapport:
“Verhalend erg sterk. Huibert-Jan zette een mooi rond verhaal in zijn optreden neer. Hij heeft een 
goede uitstraling op het podium, was erg grappig, en de jury vond het fijn en verfrissend een 
 inhoudelijk sterk programma te zien. De jury zou dit programma graag zien als volwaardig  
avondvullend programma met misschien her en der iets meer uitstapjes naar de actualiteit”.

JACOB SPOELSTRA 
“Het ergste moet nog komen”

Biografie:
Voor de derde keer komt Jacob met een Oudejaarsconference.
Christen, cabaretier, Fries & droog.
Jacob Spoelstra is één van de vaste comedians van het Comedy 
Café Amsterdam en hij schrijft voor meerdere cabaretiers en 
televisie programma’s. Jacob was te horen op radiostations 
3FM, Radio 2 en Radio Veronica en te zien met een special op 
Comedy Central en 101TV. Daarnaast trad hij op in theaters 
door heel Nederland en op grote festivals als Lowlands, 
Laughing Matters en zelfs de EO Jongerendag (jawel!).

Genre: cabaret 
Duur: avondvullend 
Periode: September 2021 t/m December 2021

HUIBERT-JAN VAN ROEST 

‘Oudejaarsconference 2021’
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Genre:  oudejaarsconference
Duur:   avondvullend
Voorstelling:  Oktober 2020 t/m December 2020

Jacob Spoelstra verraste vorig 
jaar met zijn eerste Oudejaars-
conference (Kezellig!). Hij kreeg 
volle zalen en enthousiaste 
reacties op zijn scherpe kijk en 
droge grappen over het 
afgelopen jaar. 
Niet zo verwonderlijk want hij 
werkte voor de TV al jaren mee 
aan oudejaarsconferences voor 
andere cabaretiers. Op veler 
verzoek komt Jacob Spoelstra dit 
jaar met zijn tweede 
Oudejaarsconference: 
Heil en Zegen! 
Met zijn Friese roots heeft 
Spoelstra een nuchtere kijk op de 
ongewone dingen in het leven. 
Of het nu Thierry Baudet, 
Prins Harry of droge worst is, het 
maakt hem niks uit. 
Alles en iedereen komt aan de 
beurt. Een nuchtere kijk op het 
jaar was nog nooit zo grappig. 
En of het nu mag of niet, Jacob 
Spoelstra gaat in zijn Oudejaars 
voor vuurwerk zorgen. 
En anders worden het oliebollen. 

Jacob Spoelstra treedt op in theaters door heel 
Nederland en op grote festivals als Lowlands, 
Laughing Matters en zelfs de EO Jongerendag 
(jawel!). Zoals hij zelf zegt, de enige Christelijke 
stand-up comedian van Nederland. 
Daarnaast is Jacob Spoelstra één van de vaste 
speler van het Comedy Café. Ook speelde hij 
mee met de Grote Improvisatieshow 
(De Lama’s) en had hij zijn eigen special op 
Comedy Central.  Jacob’s oudejaars-
conference is nog terug te zien op de 
christelijke streamingdienst New Faith 
Network.

Website: www.jacobspoelstra.nl


