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Food For Laughs is een initiatief 
van OPENDOEK, de organisatie 
voor theater in de vrije tijd in 
Vlaanderen en Brussel. 

www.opendoek.be
info@opendoek.be  
03 222 40 90
Italiëlei 6, 2000 Antwerpen

WELKOM
In Vlaanderen en Brussel spelen gezelschappen 
een breed gamma aan voorstellingen: het serieuze 
repertoire naast woordeloze voorstellingen tot 
tragikomische of dolkomische stukken. 

OPENDOEK wil een platform bieden voor 
theatergezelschappen, zodat hun werk zoveel mogelijk 
gespeeld en gezien wordt. Graag zetten we in de 
toekomst het komische repertoire nog meer ‘in the 
picture’. 

mailto:info@opendoek.be
mailto:info@opendoek.be
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Vooraleer we een nieuw festival op poten zetten, 
willen we eerst met iedereen nadenken over enkele 
belangrijke vragen:

Wat maakt iets komisch?
Waarmee lachen we nog in het theater en in het leven?
Wat is komisch repertoire en hoe breng je dat?
Waarmee mogen we niet meer lachen?
Lacht heel de wereld nog wel mee?

Die vragen staan centraal tijdens het driedaagse 
internationale evenement Food For Laughs op ’t Eilandje 
in Antwerpen. We brengen theaterliefhebbers, denkers, 
professoren, acteurs, schrijvers, humoristen en publiek 
samen om te praten en te denken over het komische en 
het populaire op de scène en daarbuiten.  
Met iedereen van Erps-Kwerps tot Teheran. 
Van Bachten de Kupe tot Tokio.

Want lachen doen we 
(hopelijk) overal.
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PRAKTISCH
Op het programma van Food For Laughs staan 
komische theatervoorstellingen, gesprekken met 
bekende en minder bekende humoristische acteurs en 
schrijvers, boeiende lezingen over humor en theater en 
interessante ontmoetingen.
 
A LA CARTE – INDIVIDUELE TICKETS
• Voor elke activiteit, voorstelling of lezing kunnen 

individuele tickets aangekocht worden.  
De prijs voor een lezing of gesprek bedraagt  
€ 10 (€ 8 kortingstarief), voorstellingen kosten 
€ 15 (€ 13 kortingstarief). De prijs staat bij elk 
programmaonderdeel vermeld.

• Het kortingstarief geldt voor OPENDOEK-leden en 
jongeren onder de 26 jaar. 

• Wil je graag naar Food For Laughs komen maar is het 
financieel moeilijk? Geef ons een seintje via  
info@opendoek.be en we zoeken samen een oplossing.

 CONGRESPAS
• Wie volop geïnspireerd wil worden kan een 

congrespas kopen. Daarin zitten alle inhoudelijke 
programmaonderdelen van het hele weekend: 
Oktobergasten 1 en 2, ’t Is niet om mee te lachen 1, 2 en 3, 
en Rond de tafel over komisch repertoire.

• Een congrespas kost € 50.  
OPENDOEK-leden en -26 jarigen betalen € 40. 
Studenten (-26) op vertoon van studentenkaart € 25.

mailto:info@opendoek.be
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CATERING
• In het festivalcentrum is het mogelijk om lunch en 

diner te nuttigen.  
Hiervoor kan je ten laatste een dag op voorhand 
vouchers aankopen online en op de ticketstand.  
De prijs voor lunch bedraagt € 15, voor diner € 17.

INFO- EN TICKETSTAND
• Je vindt de info- en ticketstand in het festivalcentrum 

in Stormkop. Je kan er cash betalen of met bancontact 
of kredietkaart. 

• Opgelet: niet gebruikte tickets worden niet 
terugbetaald. 

• Openingsuren:  
Vrijdag: 15:00 > 22:30 
Zaterdag: 10:00 > 21:00 
Zondag: 10:00 > 19:00

Wijzigingen in het programma kunnen uitzonderlijk 
gebeuren na de druk van deze brochure.
Consulteer voor de laatste informatie de website  
www.opendoek.be/foodforlaughs

http://www.opendoek.be/foodforlaughs
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LOCATIES
Food For Laughs vindt plaats in Antwerpen, meer 
bepaald in de buurt van ’t Eilandje. Het centrum 
van het festival ligt in Stormkop. Hieronder vind je 
een overzicht van alle locaties en de afstand tot het 
festivalcentrum:

A  Stormkop, Droogdokkenweg 4

B  MAS - Museum aan de Stroom, 
Hanzestedenplaats 1 (1 km)

C  Toneelhuis Kambala Studio,  
Kambalastraat 1 (1,4 km)

D  Kerkschip Sint-Jozef,  
Houtdok-Noordkaai 25 (1,4 km)

E  OPENDOEK, Italiëlei 6 (1,6 km)

TOEGANKELIJKHEID
• Food For Laughs is toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. 
• Een aantal voorstellingen of andere activiteiten zal 

worden voorzien van boventiteling. Dit staat steeds 
aangegeven bij het programmaonderdeel. 

• Heb je andere vragen i.v.m. toegankelijkheid, geef 
ons dan een seintje via info@opendoek.be of het 
telefoonnummer 03 222 40 90

• De organisatie is niet verantwoordelijk voor 
gebeurlijke ongevallen. 

mailto:info@opendoek.be
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VRIJDAG 7 OKTOBER
15:00 > 00:00 CINEMA CARAVANA 

STORMKOP - CENTRALE HAL

16:30 > 17:30 GRATIS BEZOEK AAN EXPO FEEST! 
 MAS - 4e VERDIEPING

17:30 > 19:30 ’T IS NIET OM MEE TE LACHEN #1 
MAS  - 4e VERDIEPING

20:30 > 21:30 LES ANCIENS COMBATTANTS 
TONEELHUIS KAMBALA STUDIO

20:30 > 21:45 THE MEMEING OF LIFE 
STORMKOP - BLAUWE ZAAL

22:30 > 23:30 EDDY ET LES VEDETTES 
STORMKOP - CENTRALE HAL
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ZATERDAG 8 OKTOBER
10:00 > 00:00 CINEMA CARAVANA 

STORMKOP - CENTRALE HAL

10:00 > 16:00 IN THE PICTURE ON THE SOCIALS 
STORMKOP (workshop)

11:00 > 13:00 ROND DE TAFEL  
OVER KOMISCH REPERTOIRE 
STORMKOP - EXPEDITIEHAL

15:00 > 16:30 AMAZING GRACE 
KERKSCHIP SINT-JOZEF

15:00 > 17:15 OKTOBERGASTEN #1  
STORMKOP - EXPEDITIEHAL

16:30 > 17:30 GRATIS BEZOEK AAN EXPO FEEST! 
 MAS - 4e VERDIEPING

17:30 > 20:00 ‘T IS NIET OM MEE TE LACHEN #2 
MAS  - 4e VERDIEPING

18:00 > 19:00 CAMPING SAUVAGE 
STORMKOP - CENTRALE HAL

20:30 > 21:30 LES ANCIENS COMBATTANTS 
TONEELHUIS KAMBALA STUDIO 

20:30 > 22:30 UPPERDARE LITTÉRAIRE 
STORMKOP - BLAUWE ZAAL

22:00 > 23:30 LET’S LAUGH TOGETHER 
KERKSCHIP SINT-JOZEF
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ZONDAG 9 OKTOBER
10:00 > 21:00 CINEMA CARAVANA 

STORMKOP - CENTRALE HAL

10:00 > 16:00 WAT EEN MOP! 
STORMKOP (workshop)

11:00 > 13:00 ‘T IS NIET OM MEE TE LACHEN #3 
OPENDOEK

15:00 > 16:00 LES ANCIENS COMBATTANTS 
TONEELHUIS KAMBALA STUDIO

15:00 > 18:00 OKTOBERGASTEN #2  
STORMKOP - EXPEDITIEHAL

19:00 > 21:00 DE GROTE REVUE 
STORMKOP - BLAUWE ZAAL
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CINEMA  
CARAVANA

BEELDFRAGMENTEN

WANNEER: 
VRIJDAG 7 OKTOBER • 15:00 > 00:00
ZATERDAG 8 OKTOBER • 10:00 > 00:00
ZONDAG 9 OKTOBER • 10:00 > 21:00
WAAR: STORMKOP - CENTRALE HAL
TAAL: VERSCHILLENDE  
PRIJS: GRATIS - GEEN RESERVATIE NODIG

Op het kleine en het grote scherm is al heel wat 
afgelachen. Wij vroegen aan Wouter Hessels om 
een selectie van komische fragmenten te maken, 
die doorlopend te zien zullen zijn in de huiselijke 
‘OPENDOEK-caravan’. 

Wouter Hessels is docent, dichter en performer. Hij 
geeft les over film aan RITCS, ULB en INSAS in Brussel. 
Hij was directeur en projectleider van CINEMATEK. 
Hij is momenteel programmator van CINEMA RITCS 
en curator van diverse filmprogramma’s. Comedy is 
één van zijn favoriete filmgenres: van Buster Keaton, 
Charlie Chaplin, the Marx Brothers over Jacques Tati en 
Totò tot Billy Wilder, Miloš Forman en Nanni Moretti.
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’T IS NIET  
OM MEE TE 
LACHEN #1
Over komisch  
& populair theater, 
slapstick & het burleske

LEZING

WANNEER: VRIJDAG 7 OKTOBER • 17:30 > 19:30
WAAR: MAS - MUSEUM AAN DE STROOM (4e VERDIEPING)
TAAL: ENGELS
PRIJS: € 10 (€ 8 KORTINGSTARIEF)

Voor de lezingenreeks ’t Is niet om mee te lachen nodigen 
we een heleboel slimme koppen uit die nadenken over 
humor, theater en de grenzen daarvan. Deze denkers 
hebben stuk voor stuk een mening over humor en 
theater. Wij verzamelen elke dag een aantal denkers, die 
na een korte lezing met elkaar én de toeschouwers in 
gesprek gaan.
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Karel Vanhaesebrouck bijt 
de spits af. Hij doceert over 

theater en cultuur aan 
de ULB en het RITCS en 
is actief als essayist en 
dramaturg. Hij schreef 
in 2016 voor rekto:verso 
de tekst Kleine apologie 

van het populaire, een 
inspirerend essay over wat 

populaire kunst nu eigenlijk is.

Op basis van deze tekst en zijn jarenlange expertise, 
geeft hij op vraag van Food For Laughs een lezing in 
de reeks ’t Is niet om mee te lachen. Daarna gaat hij in 
gesprek met diverse gasten om te reflecteren en te 
praten over het burleske, slapstick, het komische en 
populaire theater.

Beeldfragmenten vormen de rode draad doorheen dit 
panelgesprek. Publiek en panelleden zitten bovendien 
op een unieke locatie: tussen twee indrukwekkende 
Decap orgels die opgesteld staan naar aanleiding van 
de expo Feest! Voor en na het gesprek kan u genieten 
van de bijzondere klanken van deze orgels.

Vóór de lezing is het mogelijk om 
de expo Feest! in het MAS gratis te 
bezoeken van 16:30 > 17:30, op vertoon 
van je ticket voor ’t Is niet om mee te 
lachen #1. Meer info op onze website.

©
 Frin Plat eeuw
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LES ANCIENS 
COMBATTANTS
door   
Les Perroquets de Bangui

VOORSTELLING

WANNEER: 
VRIJDAG 7 OKTOBER • 20:30 > 21:30 (BELGISCHE PREMIÈRE)
ZATERDAG 8 OKTOBER • 20:30 > 21:30 
ZONDAG 9 OKTOBER • 15:00 > 16:00 (NAGESPREK VANAF 16:30) 
WAAR: TONEELHUIS KAMBALA STUDIO 
KAMBALASTRAAT 1, 2030 ANTWERPEN
TAAL: FRANS (BOVENTITELS NEDERLANDS + ENGELS)
PRIJS: € 15 (€ 13 KORTINGSTARIEF)

In Kambala Studio – de gloednieuwe repetitie- en 
atelierplek van Toneelhuis – speelt de voorstelling 
Les Anciens Combattants van het Centraal-Afrikaanse 
gezelschap Les Perroquets de Bangui. Een voorbeeld 
van hoe belangrijk humor op scène is in oorlogstijd. 
De Centraal-Afrikaanse Republiek is al jarenlang 
verwikkeld in een burgeroorlog, maar toch slagen Les 
Perroquets de Bangui erin om de (glim)lach niet te 
verliezen. Humor als theatraal statement in barre tijden.
In 1988 werd het theatergezelschap door acteur en regis-
seur Gaston Féïzounam opgericht. Het gezelschap brengt 
voornamelijk humoristische en komische theaterstukken.
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De boodschap van Les Perroquets de Bangui is 
universeel en grenzeloos, zowel in Afrika als de rest 
van de wereld. Ze omschrijven hun theater als ‘een 
aanklacht tegen slecht bestuur en de vele plagen die ons 
dierbare Afrika de mond snoeren en verlammen’.

Een veteraan vertrekt vanuit zijn geboortedorp en 
besluit naar de stad te gaan om zijn dochter te bezoeken, 
die getrouwd is met een douanier. Zijn bagage wordt 
aan een douanepost in beslag genomen en een agent 
eist een belasting. De veteraan realiseert zich plots dat 
de douanier de echtgenoot is van zijn eigen dochter. 
Hij besluit om niet bij deze ‘dief ’ te logeren, maar kiest 
ervoor om bij een oude vriend, ook een veteraan, te 
verblijven. De start van een dolkomische reünie waarin 
de hele Afrikaanse geschiedenis de revue passeert.

SPEL: Gervais Symphorien Kpignon, Constant Evariste 
Kombe, Germain Benjamin Yanganda 
REGIE: Vincent Mbaka Chaka
REGIEASSISTENT: Philippe Bokoula
I.S.M.: Fédération Centrafricaine de Théâtre (FCAT)
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THE MEMEING 
OF LIFE
door Dinsdag.org

VOORSTELLING

WANNEER: VRIJDAG 7 OKTOBER • 20:30 > 21:45
WAAR: STORMKOP - BLAUWE ZAAL
TAAL: NEDERLANDS (BOVENTITELS IN ENGELS)
PRIJS: € 15 (€ 13 KORTINGSTARIEF)

The Memeing of Life is een digitale beeldencarrousel, 
waarin verschillende acts elkaar in lichtsnelheid 
opvolgen. Een dadaïstisch swipe-cabaret voor deze 
digitale tijd. Schattige kittens, goedkope TikTok-
challenges en de bijtende ironie van 9GAG passeren 
allemaal de revue.

Bas Vanderschoot en Jeff Aendenboom knutselen aan 
hun virtuele wereld en verliezen zichzelf in de veelheid 
van het web. Ze willen alles memen wat ze tegenkomen 
op zoek naar de schoonheid en de troost van dit nieuwe 
tijdperk. Laat je verwonderen en vier mee het feest van 
deze nieuwe era!

Dinsdag.org is een jong theatercollectief bestaande 
uit Jeff en Bas of Bas en Jeff. Ze staan in voor de 
bevordering van zinnige onzin in een samenleving, 
voeren theatraal onderzoek naar de staat van onze 
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digital times en willen de huidige theatercanon van 
andere referenties voorzien. Hun werkwijze ambieert 
professionele bricolage, doordachte warrigheid en 
gemeende ironie.

CREATIE EN SPEL: Jeff Aendenboom, Bas Vanderschoot
SOUND DESIGN: Willem Malfliet
TECHNIEK/VIDEO: Milan Van Doren
COACHING: Joachim Robbrecht, Benjamin Op De Beeck
PRODUCTIE: Eigen Kweek/ Dinsdag.org
MET ONDERSTEUNING VAN: De Vlaamse Gemeenschap
MET DANK AAN: RADAR, Nineties Productions, De Brakke 
Grond, Frederik Van Den Bril

Jeff en Bas van dinsdag.org geven op zaterdag de 
workshop In the picture on the socials voor jongeren 
vanaf 13 jaar. Meer info op pagina 40.
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Openingsconcert:
EDDY ET LES 
VEDETTES

MUZIEK

WANNEER: VRIJDAG 7 OKTOBER • 22:30 > 23:30
WAAR: STORMKOP - CENTRALE HAL
TAAL: NEDERLANDS/FRANS
PRIJS: € 15 (€ 13 KORTINGSTARIEF)

Wie Eddy et les Vedettes al live aan het werk zag, weet 
dat dit collectief dé vertolkers van het Franse chanson 
zijn in Vlaanderen. Met Chansons Fatales en Chanson. 
Une Belle Histoire, de tournee die ze deden met schrijver 
Bart Van Loo, werden ze ondertussen ook een vaste 
waarde in Nederland. 
Zanger Frank Mercelis en zijn ‘compagnons de route’ 
nemen je uiteraard mee naar de hoogdagen van het 
Franse lied waarin onder andere Charles Aznavour, 
Françoise Hardy, Salvatore Adamo, Jacques Brel, 
Gilbert Bécaud en Claude François dé vedetten van 
het moment waren. En om de link met het heden te 
benadrukken laten ze ook Stromae, Zaz en Angèle de 
revue passeren.

Alors, on danse!
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LEADZANG & GITAAR: Frank Mercelis
GITAAR EN ZANG: Stoffel Verlackt
TOETSEN: Antoon Offeciers
BAS: Stijn Possemiers • DRUMS: Davy Deckmijn

©
 J

im
m

y 
Ke

ts



20 21

ROND DE TAFEL 
OVER KOMISCH 
REPERTOIRE
met  
Pol Anrys, Hilda Vleugels,  
Damiaan De Schrijver,  
Guido Van Meir  
& Magne van den Berg

GESPREK

WANNEER: ZATERDAG 8 OKTOBER • 11:00 > 13:00
WAAR: STORMKOP - EXPEDITIEHAL
TAAL: NEDERLANDS
PRIJS: € 10 (€ 8 KORTINGSTARIEF)

De tweede dag van Food For Laughs start met een 
rondetafelgesprek in het teken van komisch repertoire. 
Met een diverse groep schrijvers, spelers en experts 
wordt er rond de tafel besproken wat nu juist 
humoristische teksten zijn. Wat maakt iets grappig? 
Waar komt de deurenkomedie vandaan? Werken 
komische teksten altijd even goed? Of, hoe zijn die 
teksten historisch geëvolueerd?
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Pol Anrys staat vooral bekend als één van de meest 
gespeelde auteurs in het theater in de vrije tijd in 
Vlaanderen. Hij schreef onder andere De kat in de kelder, 
Comme chez Swa en Kuuroord Fontina.

Magne van den Berg is een Nederlandse toneel-
schrijver. Ze schreef onder andere de in Vlaanderen 
vaak gespeelde teksten Mijn slappe komedie voor vier 
mensen, een handjevol personeel en een tafel die niet 
vrijkomt, Kale bomen ruisen niet, De lange nasleep van 
een korte mededeling (bekroond met de H.G. Van der 
Viesprijs in 2008)  en Ik speel geen Medea (bekroond met 
de Taalunie Toneelschrijfprijs 2016).

Guido Van Meir is een humoristische columnist en 
theaterauteur die bekend is van zijn Humocolumn Het 
wordt te veel voor Corneel of van de memorabele tv-serie 
Terug naar Oosterdonk.

Hilda Vleugels schrijft komedies met vooral stevige 
damesrollen.  Ze schreef al 25 komedies, die met verve 
door menig toneelgezelschap opgevoerd worden. 
Bekende stukken zijn Een moordgriet, Terrasje doen? en 
Plasje doen?.

Damiaan De Schrijver is acteur en stichtend lid van het 
theatergezelschap STAN. Hij maakte ook voorstellingen 
samen met de leden van De Koe, Dood Paard en 
Maatschappij Discordia.  Hij werkt op individuele 
basis geregeld mee aan Nederlandstalige films en tv-
reeksen, o.m. Het Verdriet van België (1995), Terug naar 
Oosterdonk (1997) en De Ronde (2011).
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OKTOBER- 
GASTEN #1
Sven & Linda De Ridder 

GESPREK

WANNEER: ZATERDAG 8 OKTOBER • 15:00 > 17:15
WAAR: STORMKOP - EXPEDITIEHAL
TAAL: NEDERLANDS
PRIJS: € 10 (€ 8 KORTINGSTARIEF)

Friedl’ Lesage – de ‘grande dame’ van het betere 
interview – loodst je mee langs de allerbeste komische 
(beeld)fragmenten die haar twee gasten hebben 
meegebracht. In de trant van Zomergasten of Alleen 
Elvis blijft bestaan kom je via deze bouwstenen te weten 
waarom die fragmenten zo levensbelangrijk zijn voor 
haar gasten. Je duikt mee in de muziekbibliotheek, 
de YouTube-lijsten, het dvd- of videoarchief van Sven 
en Linda De Ridder. Zo ontdek je waarschijnlijk een 
heleboel nieuwe fragmenten mét een verhaal.

Sven De Ridder was actief als auteur, regisseur en 
acteur in het Echt Antwaarps Teater. In 2018 stichtte 
hij samen met Marc Punt en Brik Van Dyck het 
theatergezelschap Sven De Ridder Company. De 
Ridder acteerde in verschillende televisieseries zoals 
Fair Trade, De Bunker en Cordon. Op VTM was hij vast 
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panellid in het programma Beste Kijkers, samen met 
Nathalie Meskens en Tine Embrechts. Meest recent 
speelde hij in films als Torpedo en Red Sandra.

Linda De Ridder, zus van Sven, studeerde aanvankelijk 
ballet aan het Stedelijk Instituut voor Ballet te 
Antwerpen. Ze speelde rollen in de musical Oliver 
Twist en in de opera De Zigeunerbaron. Ook speelde ze 
openluchtvoorstellingen commedia dell’arte in Venetië. 
Vervolgens vervoegde ze het Koninklijk Jeugdtheater 
(nu hetpaleis) te Antwerpen en nadien werd ze een vaste 
waarde in het Echt Antwaarps Teater. Ze schitterde 
in de VTM-series Bompa, 3 mannen onder 1 dak, Bompa 
Lawijt en Nonkel Jef. In 1991 won ze het Gouden Oog 
voor de beste comedy actrice. Recent speelden Sven en 
Linda samen in de voorstelling Weekend Cowboys van de 
Sven De Ridder Company.
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AMAZING 
GRACE
door Kleine Ka

VOORSTELLING

WANNEER: ZATERDAG 8 OKTOBER • 15:00 > 16:30
WAAR: KERKSCHIP SINT-JOZEF
TAAL: NEDERLANDS
PRIJS: € 15 (€ 13 KORTINGSTARIEF)

Amazing Grace is het verhaal van tien gestrande 
individuen. Allemaal willen ze – de een al dringender 
dan de ander – hun bestemming bereiken.

Giovanni en zijn zuster Angela zijn gebrand op een 
concert van Alice Cooper. Gina, vriendin van Giovanni, 
heeft een auto – een spiksplinternieuwe BMW dan nog –
en daarom mag ze mee. Aan opportunisme geen gebrek 
dus. Jenny moet na haar optreden met het gospelkoor 
snel naar huis om haar dagelijkse act als Tina Turner te 
brengen. Daarom reist ze niet mee met de bus zoals de 
andere koorleden, maar wel met de monovolumewagen 
van haar vriend Hubert. Eveneens mee in de auto, haar 
gemakzuchtige broer Ronny en haar dochters Wendy 
en Conny. De laatste kan het zich niet veroorloven 
gemaakte afspraken niet na te komen. Ook mee, de 
goedmoedige Rachel en haar immer norse dochter 
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Rebecca. Die krijgt het danig op de heupen wanneer 
ze op de hoogte wordt gebracht van problemen in haar 
boetiek op het thuisfront. Haar overkomst is dringend 
gewenst.

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden 
beslist er echter anders over. Allemaal komen ze voor 
onbepaalde tijd vast te zitten in een afgelegen locatie. 
Het ziet er hoe langer hoe meer naar uit dat voor geen 
van hen de hooggespannen verwachtingen zullen 
ingevuld worden. En dan bereiken de frustraties 
het kookpunt en komen verborgen verhalen aan de 
oppervlakte …

SPEL: Natalie Laurez, Steve Seigneur, Griet Soenens,  
Guy Elyn, Lieve De Coninck, Sabrine Laperre, Hilde Rogge, 
Peter Hebbelynck, Femke Moerman, Grietje Moerman
CONCEPT & REGIE: Eric Meirhaeghe
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‘T IS NIET 
OM MEE TE 
LACHEN #2
Over de grenzen  
van humor

LEZING

WANNEER: ZATERDAG 8 OKTOBER • 17:30 > 20:00
WAAR: MAS - MUSEUM AAN DE STROOM (4e VERDIEPING)
TAAL: ENGELS
PRIJS: € 10 (€ 8 KORTINGSTARIEF)

Voor de lezingenreeks ’t Is niet om mee te lachen nodigen we 
een heleboel slimme koppen uit die nadenken over humor, 
theater en de grenzen daarvan. Deze denkers hebben stuk 
voor stuk een mening over humor en theater. Wij verza-
melen elke dag een aantal denkers, die na een korte lezing 
met elkaar én de toeschouwers in gesprek gaan.

Lectrr is het pseudoniem van Steven Degryse, een Belgi-
sche cartoonist, striptekenaar, animator, scenarist en co-
lumnist. Sinds 2011 is hij huiscartoonist bij De Standaard. 
Hij ontving stapels fanbrieven, maar ook dreigbrieven en 
genoot de twijfelachtige eer een tijdlang politiebescher-
ming te krijgen. Lectrr zag in al die jaren zowel zijn krant 
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als de wereld om zich heen 
veranderen. Eerst mocht je 

om alles lachen, daarna 
mocht er niks meer. Of 
was het andersom? Daar-
om schreef hij het boek 
We mogen niks meer zeggen. 
Daarin brengt hij verslag 

vanuit de loopgraven. Waar 
kun je nog mee lachen in een 

wereld waarin feiten er vaak niet 
meer toe doen en waarin steeds meer mensen zich lij-
ken terug te trekken in hun eigen gelijk, om uiteindelijk 
alleen nog zichzelf of gelijkgestemden te tolereren? 

Dick Zijp studeerde Theaterwetenschap en Wijsbegeer-
te aan de Universiteit Amsterdam. Hij geeft les aan de 
Universiteit Utrecht, schreef cabaretrecensies voor de 
Theaterkrant en NRC en is op dit moment cabaretre-
censent voor de Groene Amsterdammer. Ook doet Zijp 
wetenschappelijk onderzoek naar cabaret en humor in 
Nederland.
Publiek en panelleden zitten bovendien op een unieke 
locatie: tussen twee indrukwekkende Decap orgels die 
opgesteld staan naar aanleiding van de expo Feest!

Vóór de lezing is het mogelijk om 
de expo Feest! in het MAS gratis te 
bezoeken van 16:30 > 17:30, op vertoon 
van je ticket voor ’t Is niet om mee te 
lachen #2. Meer info op onze website.
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CAMPING 
SAUVAGE
door XL Production

VOORSTELLING

WANNEER: ZATERDAG 8 OKTOBER • 18:00 > 19:00
WAAR: STORMKOP - CENTRALE HAL
TAAL: WOORDELOOS
PRIJS: € 15 (€ 13 KORTINGSTARIEF)

Humoristisch danstheater over samenleven en 
verschillen. 

Een man zoekt verbondenheid met de natuur en 
vindt een klein hoekje in het groen. Hij zet er zijn tent, 
vouwstoel en andere voorwerpen neer, vastbesloten 
om te genieten van de rust en het één zijn met de 
natuur. Zijn intenties worden snel verstoord wanneer 
een andere man aankomt en zich vlakbij nestelt. 
Oorspronkelijk verloopt het contact tussen beiden 
hartelijk. Wanneer de één een dutje wil doen terwijl 
de ander de muziek opzet, verandert de sfeer. Wat 
een moment van ontspanning had moeten zijn, wordt 
een machtsstrijd, een overheersing, een afrekening... 
Hoe ver zijn we bereid te gaan om onze verlangens te 
bevredigen, om geen gezichtsverlies te lijden of ons 
territorium te verdedigen?
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CONCEPT & CHOREOGRAFIE: Maria Clara Villa Lobos
SPEL & CREATIE: Hippolyte Bohouo, Tomas Danielis, 
Barthlém Manias, Maria Clara Villa Lobos
REGIE: Emma Laroche, Joseph Lavicoli
SCENOGRAFIE: Maria Clara Villa Lobos
KOSTUUMS: Barbara Mavro Thalassitis
GELUID: Gaëtan Bulourde
LICHT: Emma Laroche
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UPPERDARE 
LITTÉRAIRE
door Evi Rosiers

VOORSTELLING

WANNEER: ZATERDAG 8 OKTOBER • 20:30 > 22:30
WAAR: STORMKOP - BLAUWE ZAAL
TAAL: NEDERLANDS
PRIJS: € 15 (€ 13 KORTINGSTARIEF)

Voor Evi Rosiers is erotiek méér dan een vleugje 
parfum dat u op een dag de neus binnenwaait. Het is 
een soort levenskracht, een mysterieuze gelijkmaker, 
een bevrijder ... In haar verhalen wil ze verkennen hoe 
dit werkt. Want eerlijk, er moet toch meer zijn dan 
porno en onenightstands?

Enkele jaren geleden ontdekte Evi Rosiers de 
vertelkunst als meest pure podiumvorm denkbaar: een 
mens, een verhaal; niets meer. Wat er overblijft is puur 
spel: met woorden, expressie en louter verbeelding ... 
Toch ontbrak er nog iets. Om een theaterwaardige 
voorstelling te maken van haar erotische verhalen, wilde 
ze ook in de oorsprong van de verhalen laten kijken: in 
zichzelf dus. Ze nam een dompelbad ‘comedy’ en vond er 
een stem om lucht te geven aan twijfels, onzekerheden, 
kortom: aan alles wat menselijk en herkenbaar is.
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TEKST & SPEL: Evi Rosiers
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LET’S LAUGH 
TOGETHER
Late night

VOORSTELLING

WANNEER: ZATERDAG 8 OKTOBER • 22:00 > 23:30
MET AANSLUITEND FEEST TOT IN DE VROEGE UURTJES
WAAR: KERKSCHIP SINT-JOZEF
TAAL: NEDERLANDS
PRIJS: € 15 (€ 13 KORTINGSTARIEF)

Het lijkt wel alsof Vlaanderen voor de opkomst van de 
stand-up comedy een grote humorloze woestenij was. 
Maar dat klopt niet! Naast grote namen zoals Urbanus 
en Gaston en Leo kon je in de jaren ‘60 en ‘70 in paro-
chiezalen overal te lande komen lachen met illustere 
artiesten zoals Tony Bell, Theo Van Den Bosch, The 
Woodpeckers, Ray Monty, Will Ferdy en vele anderen.

Samen met zijn gasten – regisseur, danser, theateracteur 
en componist Gorges Ocloo (Toneelhuis, De Maan, 
LOD muziektheater) en acteur Damiaan De Schrijver 
(STAN, De Koe, …) – gaat Johan Petit (Martha!Tentatief) 
op zoek naar de ziel van de Vlaamse humor.
Hij vraagt zich af: “Kunnen we nog lachen met die 
oude knarren?” En ook: “Wat vinden wij vandaag nog 
grappig?”
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Tussen de vragen en de antwoorden door luisteren 
we naar de heerlijk geflipte dames van Teletext 
– muziektheatermakers Leonore Spee en Sascha 
Bornkamp. Sinds 2019 doen zij onderzoek naar de 
betekenis van volksmuziek in een nieuwstedelijke 
context.

Dit alles mondt uit in een heus Food For Laughs-
feestje op Kerkschip Sint-Jozef tot in de vroege 
uurtjes.

JO
HAN PETIT © Philippe Wuy ts GORGES OCLOO © Paul J

oseph

D
AM
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‘T IS NIET 
OM MEE TE 
LACHEN #3
Over ‘trash’,  
onvoorziene fouten, humor 
& theater in de vrije tijd

LEZING

WANNEER: ZONDAG 9 OKTOBER • 11:00 > 13:00
WAAR: OPENDOEK
TAAL: ENGELS
PRIJS: € 10 (€ 8 KORTINGSTARIEF)

Voor de lezingenreeks ’t Is niet om mee te lachen nodigen 
we een heleboel slimme koppen uit die nadenken over 
humor, theater en de grenzen daarvan. Deze denkers 
hebben stuk voor stuk een mening over humor en 
theater. Wij verzamelen elke dag een aantal denkers, die 
na een korte lezing met elkaar én de toeschouwers in 
gesprek gaan.
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Dorothea Kaiser studeert 
sinds 2019 aan het Instituut 

voor Theaterstudies 
Leipzig en werkt 
sinds maart 2021 als 
onderzoeksassistent aan 
het onderzoeksproject 

Heimat-Welt-Bühne. Daar 
onderzoekt ze concepten en 

praktijken over ‘theater door 
en voor iedereen’. Hoe theater 

in de vrije tijd ingeschakeld kan worden binnen de 
cultuureducatie en welke verbindende rol deze theaters 
hebben in landelijke gebieden in Oost-Duitsland. 

Esther Steinbrecher studeerde toegepaste Theater-
wetenschappen aan de Justus Liebig Universiteit 
in Giessen en woont in Berlijn. Sinds 1998 werkt ze 
als freelance theatermaker, zowel bij professionele 
gezelschappen als het theater in de vrije tijd. Esther 
Steinbrecher bedenkt, schrijft en ensceneert 
toneelstukken, voorstellingen en artistieke interventies 
die schipperen tussen komedie en tragedie, tussen 
provincie en metropool.
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OKTOBER- 
GASTEN #2
Danny Ronaldo  
& Seckou Ouologuem

GESPREK

WANNEER: ZONDAG 9 OKTOBER • 15:00 > 18:00
WAAR: STORMKOP - EXPEDITIEHAL
TAAL: NEDERLANDS
PRIJS: € 10 (€ 8 KORTINGSTARIEF)

Friedl’ Lesage – de ‘grande dame’ van het betere 
interview – loodst je mee langs de allerbeste komische 
(beeld)fragmenten die haar twee gasten hebben 
meegebracht. In de trant van Zomergasten of Alleen 
Elvis blijft bestaan kom je via deze bouwstenen te weten 
waarom die fragmenten zo levensbelangrijk zijn voor 
haar gasten. Je duikt mee in de muziekbibliotheek, 
de YouTube-lijsten, het dvd- of videoarchief van 
Danny Ronaldo en Seckou Ouologuem. Zo ontdek je 
waarschijnlijk een heleboel nieuwe fragmenten mét een 
verhaal.
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Danny Ronaldo (Daniel Van 
den Broeck) behoort tot 

de zesde generatie van 
een van de bekendste 
circusfamilies van het 
land. Het circus- 
gezelschap werd 
opgericht door voor-

vaders van Danny 
Ronaldo in het midden 

van de 19e eeuw. Danny gaf 
samen met broer David het circusgezelschap een 
nieuwe artistieke wending door terug te grijpen naar 
de foortheatertraditie en commedia dell’arte. Circus 
Ronaldo speelt vandaag in prestigieuze theaterhuizen 
en op grote circus- en kunstenfestivals doorheen 
Europa en ver daarbuiten, maar doet ook nog steeds 
de kleinste dorpen van Vlaanderen aan. Danny gelooft 
dat het publiek op zoek is naar een vorm van traagheid. 
En naar de verwondering om het kleine, naar hoe een 
mens in staat is een ander te ontroeren met iets heel 
kleins, iets heel simpels.

Seckou Ouologuem is een pionier binnen de Vlaamse 
slam poetry-scene. Hij stond al op verschillende 
poëzie- en toneelpodia in bijna alle continenten. Hij 
geeft en organiseert lezingen, en geeft daarnaast 
lessen slam, rap en expressie aan (muziek)scholen, 
universiteiten en gevangenissen. Hij was stadsdichter 
van Antwerpen, museumdichter van Brugge en won de 
kifkifawards, EOW Belgium, Spoken NL en de Diesel 
Award.
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DE GROTE 
REVUE

VOORSTELLING

WANNEER: ZONDAG 9 OKTOBER • 19:00 > 21:00
WAAR: STORMKOP - BLAUWE ZAAL
TAAL: NEDERLANDS
PRIJS: € 15 (€ 13 KORTINGSTARIEF)

In het Vlaamse theaterveld worden massaal komische 
stukken gespeeld. Elke avond wordt er in parochie- en 
achterzalen, in culturele centra en op andere podia veel 
afgelachen. De beste fragmenten brengen we samen 
tijdens Food For Laughs, halen we door de vleesmolen 
en geven we in handen van Ruud Gielens, die er een 
volledig nieuwe Grote Revue uit bakt. Als spetterende 
afsluiter op zondagavond. De presentatie is in handen 
van Johan Petit. 

Ook de resultaten van de workshops en de master-
classes tijdens Food For Laughs worden verwerkt in De 
Grote Revue. 
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Ruud Gielens regisseert en 
speelt bij verschillende 

theaters in binnen- 
en buitenland. Hij 
maakte deel uit van 
het gezelschap Union 
Suspecte, regisseerde 
o.a. bij Theater Antigone, 

Muziektheater Transparant, 
Kaaitheater, de Berlijnse 

Schaubühne, het Maxim Gorki 
Theater en Theater Neumarkt. Hij speelde mee in 
voorstellingen van o.a. Luk Perceval, het Deutsches 
National Theater en was een tijd vast lid van de 
artistieke kern van de KVS.

RUUD GIELENS © Danny Willems
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IN THE PICTURE 
ON THE SOCIALS
o.l.v. dinsdag.org  

WORKSHOP VOOR JONGEREN VANAF 13 JAAR

WANNEER: ZATERDAG 8 OKTOBER • 10:00 > 16:00
WAAR: STORMKOP • TAAL: NEDERLANDS
PRIJS: € 25; OPENDOEK-LID: €18;  
DEELNAME + LIDMAATSCHAP: €24
Inschrijven via www.opendoek.be , zolang er plaatsen zijn. 

Op sociale media is humor alom vertegenwoordigd. 
We lachen, gieren, brullen met de gekste, stoutste en 
stomste memes, filmpjes, quotes en foto’s. Maar hoe 
maak je zo’n straffe content? Wat zijn de tips & tricks 
om leuk beeldmateriaal te maken waarmee je opvalt 
en hoe kan je extra theatraal scoren? In deze workshop 
ontdek je alles over de hoe, de wat en het wanneer van 
komische posts!

Dinsdag.org is een jong theatercollectief dat graag wat 
zinnige onzin in de samenleving pompt en theatraal 
onderzoek voert naar de staat van onze digital times.

Je kan op Food For Laughs ook de voorstelling The 
Memeing of Life van dinsdag.org bekijken (pag. 16).

http://dinsdag.org/
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WAT EEN MOP!
o.l.v. Geert Dehertefelt

WORKSHOP VOOR KINDEREN VAN 8 T/M 12 JAAR

WANNEER: ZONDAG 9 OKTOBER • 10:00 > 16:00
WAAR: STORMKOP
TAAL: NEDERLANDS
PRIJS: € 25; OPENDOEK-LID: € 18 
DEELNAME + LIDMAATSCHAP: € 24
Inschrijven via www.opendoek.be, zolang er plaatsen 
beschikbaar zijn. 

Wil jij de populairste van de klas 
worden? Niet door de snelste 

of de slimste te zijn, maar 
wel door de grappigste te 
worden? Schrijf je dan 
razendsnel in voor deze 
workshop!

Op 1 dag leer je de 
kneepjes van humoristisch 

vertellen, grappen maken, 
moppen tappen en zoveel meer. 

Docent Geert Dehertefelt leert je alles over humor: van 
timing tot ‘pointe’ en komische mimiek.
Wil je thuis echt de grappigste worden? Dan moet je 
hier bij zijn!
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BEDANKT! 
Dank aan al onze vrijwilligers, alle spelers en 
deelnemers, alle denkers die mee vorm gaven aan dit 
gloednieuwe project van OPENDOEK. 

Dank aan de technische- en productieploegen. 
Dank aan alle partners: Stormkop, Toneelhuis, MAS, 
Kerkschip Sint-Jozef, ULB, RITCS, Universiteit Utrecht, 
Universität Leipzig, MartHa!tentatief, …

Dank om te komen kijken! Vond je het fijn, zeg het ons. 
Viel het tegen … zeg het ons dan ook. 

Dank je ... Pol Dehert … die heel wat betrokkenen bij 
Food For Laughs ooit inspireerde met zijn visie op het 
‘komische & populaire’. 

V.U.: Joke Quaghebeur, Italiëlei 6, 2000 Antwerpen 
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i.s.m. Cultuurhuis de Warande info & tickets: opendoek.be/landjuweel
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www.opendoek.be/foodforlaughs


