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        HOMMAGE 
Aan de jonge generatie liedtekstschrijvers

Onder leiding van arrangeur, componist en pianist Erik Vlasblom brengen 
studenten van de Koningstheateracademie een hommage aan de nieuwste 
generatie liedtekstschrijvers: Jan Beuving, Katinka Polderman, Kiki 
Schippers en vele anderen. Een muzikale ode aan de humor in het 
eigentijdse theaterlied.

        EXPOSITIE – LOTTE DIJKSTRA
Zij is een jonge illustrator-verteller van persoonlijke en maatschappelijk 
geëngageerde thema’s. Scherpe en humoristische beeldtaal op het 
grensvlak van het herkenbare en het absurde. Lottes illustraties 
verschijnen regelmatig in bladen en kranten, waaronder NRC-Handels-
blad. Een expositie in aanwezigheid van de maker, die haar werk aan u 
toelicht. 

       AVONDPROGRAMMA 20:00 – 22:30

Opnieuw staan deze vragen centraal: wat is en hoe werkt humor? 
Van oudsher wantrouwt men humor. Humor legt zaken bloot die 
we liever verborgen houden. Een rijke illustratie aan de hand van 
voorstellingsfragmenten. Humor, steeds weer anders toegepast.

Michiel Lieuwma
Wat hij gaat doen, blijft een verrassing. De Theaterkrant noemde zijn 
voorstelling Naar de maan of naar de haaien ‘een volledig uit de klauw 
gierende TED-talk on speed, een doorgedraaide PowerPointpresentatie 
én een fascinerende theaterperformance ineen’. 

Minoux
Cabaretière-theatermaker Minou Bosua presenteert met acteur Eelco 
Smits een scherp, humoristisch en hartstochtelijk onderzoek naar de 
rollen en patronen van het oude gezin. Welke familie komt uit ons 
voort? Wat nemen we daarin mee van onze eigen opvoeding?  

Helena Bittencourt en Goos Meeuwsen
Digitaal vanuit Brazilië. ‘Geen ongecompliceerde clowns in het 
traditionele circus; ze zijn vooral “clowncharacters” die het publiek tot 
tranen toe bewegen’, aldus de Gelderlander. En de Volkskrant over Goos 
Meeuwsen: ‘Een van de beste clown-personages van Nederland of 
misschien wel de beste.’

Rogier Roeters
Rogier maakt tekeningen, heel veel tekeningen. 

Ook ’s avonds is er ruimte voor jong talent. Overdag nemen Minou 
Bosua en Leo Alkemade audities af en de drie beste humortalenten 
presenteren zich ‘s avonds aan het publiek. De muzikale omlijsting 
verzorgen Elke Vierveijzer, Kirsten van Teijn en toetsenist Erik Vlasblom. 
Eigen materiaal, maar ook klassiekers uit onze rijke theaterlied-
geschiedenis. Theo Verbruggen is de presentator van deze eerste 
editie van dit festival. Een wervelende show. Hebben we aan het einde 
van de avond ook het antwoord: dát is humor?
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THE FUNNIEST FESTIVAL EVER
The Funniest Festival Ever (TFFE): een gloednieuw internationaal festival rondom humor en kunst. 
Humor is enorm belangrij k en staat zelfs in de top drie van eigenschappen die we het meest waarderen 
aan onze partner, vrienden en collega’s. 

Maar hoe werkt humor eigenlij k? Wat is de functie ervan? Waarom mogen we over sommige dingen
geen grappen maken? Met een breed aanbod van kunstenaars die humor gebruiken – van cabaretier 
tot columnist en van circusartiest tot cartoonist – gaan wij  op zoek naar antwoord op deze vragen.

       HET MIDDAGPROGRAMMA 13:00 – 17:00

       DE MIDDAGVOORSTELLINGEN
Vlamousse: Saampjes
Maya van As en Brigitte van Bakel zij n gezegend met een fascinatie voor schrij nende situaties 
binnen het intermenselij k contact. Het duo won de studentenjuryprij s van het Leids Cabaret 
Festival 2019. ‘Schaamteloos grappige energiebommetjes die prikken op gevoelige plekjes’, 
schreef het Leidsch Dagblad.

Grof Geschud: Lij men
Vlaming Lander Severins en Nederlandse Myrthe van Velden spelen een programma over 
ridders en bejaarden, Plato en perenvlaai, over – ach, elke scène en elk lied gaat natuurlij k 
over het onvermogen om vast te houden en de angst om los te laten. 

Anne & Lisa: Lonely Pony
De antiheldinnen wurmen zich in ‘Lonely Pony’, een muzikaal Trojaans hobbelpaard dat strij d-
lustig, aaibaar en ontwapenend doordendert. Deze rit maakt de toeschouwer medeplichtig 
aan situaties die bepaald geen dikke pluim van de juf verdienen. Absurd en actueel! 

We openen de dag met een prikkelend debat rondom humor 
en Brabant. Is er een speciale band tussen deze twee? Frank 
Verhallen, directeur van de Cabaretfi rma en Brabander, vindt van 
wel. Hebben zij n opponenten een andere mening? Dan volgt een 
discussie op het scherpst van de snede tussen recensenten Dick 
Zij p (De Groene Amsterdammer), Ivo Nieuwenhuis (Trouw), 

Patrick van den Hanenberg (Het Parool), onder leiding van Anouk 
Kragtwij k (NRC-Handelsblad).

Na deze food for thought volgt een keur aan voorstellingen, 
interactieve workshops en tentoonstellingen. Kij k, maak mee en 
– voor de dappersten – probeer zelf!

       WORKSHOPS
‘Mogen we dan niks meer zeggen?’ – Dick Zij p
Welke politieke agenda dienen cabaretiers met hun harde grappen over ‘wij ven’ en ‘pisnichten’? 
Klopt het veelgehoorde idee dat je tegenwoordig nergens meer grappen over mag maken? 
Wat kan eigenlij k (nog) wel en wat kan niet (meer)?

‘Wat is er nog meer’ – Nico van der Knaap
Geef een groep comedians één onderwerp en ze zullen allemaal met een andere invalshoek 
komen. Dat komt omdat ze verder associëren op de eerste gedachte. Nico van der Knaap, 
tekstschrij ver van Dit Was Het Nieuws, neemt het voortouw. We gaan los op vormen, kleuren, 
woorden en foto’s. Een workshop van 45 minuten voor 50 man: je hebt nog nooit 
zo weinig tij d gehad om zoveel op te steken.
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