Antwerpen	
  krijgt	
  een	
  eigen	
  Internationaal	
  Comedy	
  Festival
Live Comedy Festival is een internationaal comedy festival dat gedurende
enkele weken vanaf 26 september zal plaatsvinden in 4 verschillende theaters
in Antwerpen.
Live Comedy Festival is een echt Internationaal Comedy Festival met Britse,
Amerikaanse, Nederlandse en Belgische comedians. De eerste namen zijn:

HANS TEEUWEN & The Painkillers
STEPHEN MERCHANT
JACK DEE
In de loop van de volgende weken zullen er nog meer namen worden bekend gemaakt.

LiveComedy.be, in de persoon van Tom Bertels, is een comedy promotor van Vlaamse,
Nederlandse en Engelstalige comedy events in België.
Waarom dit festival?
“Heel wat grote steden in de wereld hebben al jaren een eigen comedyfestival. In
Vlaanderen is dit nog niet het geval en daar willen wij graag verandering in brengen. De
focus ligt op internationale comedy, maar je kan er ook Vlaamse en Nederlandse comedians
live aan het werk zien. “

“Vlamingen zijn volgens ons klaar om comedy voorstellingen in het Engels bij te wonen.
De taal is niet meer een te grote drempel, bovendien wonen er in de grootsteden steeds
meer expats. Tot slot – en zeker niet onbelangrijk- is Engelstalige comedy ons ook niet meer
vreemd; via YouTube en televisie hebben we veelvuldig kunnen kennismaken met erg goede
comedians uit andere landen en de vraag naar deze buitenlandse comedians werd steeds
groter. Deze comedyliefhebber kan dus binnenkort zijn hart ophalen, op de vele fantastische
comedy-avonden tijdens het festival.”
“En ook niet onbelangrijk, Engelstalige comedians hebben meer en meer zin om buiten hun
eigen landsgrenzen op te treden. Zij zijn klaar om Europa te veroveren. Perfect huwelijk,
toch?”
Live Comedy Festival is enorm trots op deze eerste headliners:
Hans Teeuwen / 26 september / Arenberg Antwerpen
Hans Teeuwen is een fenomeen. Als ultra populaire comedians in Nederland en Vlaanderen
besloot hij in 2004 te stoppen met comedy, tot hij na een pauze van 7 jaar opnieuw voor het
podum koos, doch zijn optredens van Hans Teeuwen erg schaars. Op het Live Comedy
Festival zal Hans Teeuwen optreden samen met zijn band, The Painkillers, in het
Nederlands.
Stephen Merchant / 20 oktober / Stadsschouwburg Antwerpen
Stephen raakte vooral wereldwijd gekend door The Office, de award winnende Britse
comedy reeks die hij samen met Ricky Gervais maakte. Toch duurde het tot in 2011 dat
Merchant solo, als comedian op de planken stond. Hij vulde meteen grote zalen in UK, US
en Australië. Hij zei hier zelf over:” De reden waarom ik nu alleen op de planken sta is omdat
ik nu eens eindelijk niets moet delen met ‘je weet wel wie’.
Jack Dee / 15 oktober / Stadsschouwburg Antwerpen
Jack Dee won in 1991 zijn eerste British Comedy Award, iets wat hij later nog eens zou
overdoen. Het populaire comedy programma Live at The Apollo heette de eerste 2
seizoenen ook gewoon ‘Jack Dee at the Apollo’ , omdat Jack steevast de host was.
Hij staat gekend om zijn kurkdroge humor.
De ticketverkoop start op 23 april, om 10u
Tickets zijn te koop via http://www.livecomedyfestival.be/
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