
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britse superster Jimmy Carr op Live Comedy Festival 
 

 

Nieuwe namen zijn: 

JIMMY CARR (uk) 

 JEROEN LEENDERS 

 DANIEL SLOSS (uk) 
	  
Met Jimmy Carr wordt er alweer een absolute headliner toegevoegd aan het programma 
van het internationale Live Comedy Festival. Ook Jeroen Leenders en het Schotse 
supertalent Daniel Sloss hebben hun komst bevestigd. 
 
Eerder konden we ook Stephen Merchant, Jack Dee, Hans Teeuwen & The Painkillers, 
Williams Boeva, Begijn Le Bleu, en Jan Jaap van der Wal al verwelkomen en wordt de 
line up steeds indrukwekkender. 
 
Tickets voor alle voorstellingen zijn reeds te koop.  
 
Voor de echte comedy-addicts zijn er nog enkele Live Comedy Festival Survivor passen te 
koop, een combi ticket met toegang tot alle voorstellingen!	  

 
 
 
 
 



Jimmy Carr  /27 oktober  / Stadsschouwburg Antwerpen 
Met Jimmy Carr komt één van de meest originele Britse comedians naar België. Na een 
massive tour in Groot Brittanië, Ierland, en 3 arenashoows in Zuid Afrika is voor het eerst ons 
land aan de beurt. De immense populaire comedian presenteert in zijn thuisland het 
hilarische programma ‘8 out of 10 Cats’, mocht al 3 keer voor de Britse Koningin optreden, 
verkocht reeds meer dan 1,2 miljoen dvd’s, en naar schatting al 1,5 miljoen tickets voor zijn 
zaalshows in UK.  In Amerika is hij ondertussen ook een rijzende star dankzij 2 Comedy 
Central Specials en zijn bezoekjes bij Conan O Brien  en Jay Leno. Ook won hij al zoveel 
awards dat ze nauwelijks op te sommen zijn: Funniest Comic, Funniest DVD, Funniest Man, 
Best Stand Up Tour, Best Stand Up, … Op 27 oktober komt hij naar Antwerpen met zijn 
show Gagging Order. 
 
“The show will be packed with one-liners, stories & jokes. Some clever, some rude & a few 
totally unacceptable. Everybody’s welcome. Just leave your conscience, sense of common 
decency & moral compass at home & come on out for a laugh.” 
 
 
Jeroen Leenders  / 25 oktober / Zuiderpershuis Antwerpen 
 
Met Jeroen Leenders komt ook de beste stand up comedian van Vlaanderen naar het 
Festival. Jeroen ontleedt, analyseert en bekijkt de dingen des levens vanuit een onverwachte 
hoek. In zijn voorstelling Geen Idee krijgen we een stukje te zien wie Jeroen Leenders is. 
Ongehoord en ongepast maar vooral hilarisch. 
 
 
Daniel Sloss / 31 oktober /  Zuiderpershuis Antwerpen 
 
Amper 24 jaar en nu al een zeer indrukwekkend palmares: Michael McIntyre Roadshow, 
TedX spreker, eigen BBC show, een eerste DVD, 4 jaar uitverkocht op Edinburgh,…  
Daniel Sloss is een supertalent, en met zijn show LIVE! Komt hij dit voor het eerst tonen in 
België! 

‘A star in the making… Unstoppable!’  (Telegraph) 
 
 
 
Het Live Comedy Festival lanceert ook een nieuwe comedyplek in Antwerpen: Het 
Zuiderpershuis, op Antwerpen Zuid. 

Het ruwe karakter van het Zuiderpershuis past uitermate goed bij stand up comedy. We 
bouwen deze zaal om tot een supergezellige comedyclub met een capaciteit tot 400 
personen. In eerste instantie in functie van het Live Comedy Festival, maar ook nadien  
zullen er comedyvoorstellingen plaatsvinden, aldus organisator Tom Bertels 

 

 

 

 

 

 



Voorlopige Line up LCF14 

26 september : Hans Teeuwen & The Painkillers – Arenberg Antwerpen 

15 oktober : Jack Dee – Stadsschouwburg Antwerpen 

20 oktober : Stephen Merchant – Stadsschouwburg Antwerpen  

24 oktober :  Jan Jaap Van der Wal -  Zuiderpershuis 

25 oktober :  Jeroen Leenders - Zuiderpershuis 

26 oktober : Begijn Le Bleu – Zuiderpershuis 

27 oktober : Jimmy Carr -  Stadsschouwburg Antwerpen 

31 oktober : Daniel Sloss - Zuiderpershuis 

19 november : William Boeva – Bourlaschouwburg – DVD opname 

 
 
 
Voor meer informatie:  http://www.livecomedyfestival.be/  
 
	  

Text	  &	  visual	  on	  our	  press	  server	  :	  http://pers.livecomedy.be	  


