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Landelijke gilde Elingen presenteert in de parochiezaal elingen

vrijdag

02 sept. 2022

Comedy
20.30 u

BAS BIRKER is best sympathiek. Voor een Hollander. Maar schijn bedriegt.
Diep vanbinnen zit een dik drammerig Duitsertje met een voorliefde voor orde, stiptheid en
bovenal zichzelf. Noem het arrogant, noem het egocentrisch, maar zelfkennis is het begin van
alle wijsheid. ‘In blijde verachting’ is een reisverslag van de zoektocht naar Bassies diepste
binnenste, te beginnen bij de ruggengraat. Een roadtrip langs ziekenhuizen, doodsangsten en
onhebbelijkheden, om uiteindelijk de schoonheid te vinden in een grote berg lelijkheid.
Een beetje zoals België, maar dan minder verdeeld. Birker twijfelt, worstelt en beslist.
Zo kan hij in de tweede helft van zijn leven, met opgeheven hoofd en redelijke rechte rug,
in ieder geval zichzelf onder ogen komen. Maar niet voordat hij jou eens recht heeft aangekeken.
Want misschien is met Bas een hele hoop mis, met de rest van jullie is het sowieso veel erger gesteld.
Veel mensen hebben de afgelopen jaren tijd gehad om na te denken wat ze willen doen
met hun leven, waar ze blij van worden en wat ze kunnen missen. Niet zo bij
LUKAS LELIE. Hij weet al lang waar hij blij van wordt: eten. En dat is ook dit jaar niet
anders. Soms stelt hij zich vragen die zijn eetlust verstoren, maar die probeert hij
dan snel af te ronden met: “Maar ja, dat is natuurlijk een kwestie van smaak.”
‘Kwestie van Smaak” is de tweede solo zaalshow van Lukas sinds “Ik Doe Mijn Best”.
Daarnaast werkt hij al jaren voor De Ideale Wereld en leerde hij Vlaanderen
anders naar de koekenrayon kijken dankzij zijn populaire YouTube-reeks
“Standaard Koekhandel”.

STIJN VERDEGEM (°1991) is Stand-up comedian, Master of Ceremony (MC), improvisatieacteur
en allround brenger van humor. In 2017 begon hij met comedy als vaste waarde in de Villa Volta
Comedy Club te Gent. Stijn genoot van een cursus door de Bas Birker Academy en werd gekozen
door Steven Mahieu om deel uit te maken van zijn ‘Young ones’ op tour in 2018.
De voorbije jaren deelde Stijn het podium met grote namen als William Boeva, Kamal Kharmach,
Bart Cannaerts, Lukas Lelie, Gunter Lamoot, Freddy De Vadder,...

Kassa 12 eur - VVK 10 eur
Kaarten te verkrijgen bij bestuursleden Landelijke Gilde Elingen café Meyts-Pollé of via feestelingen@ gmail.com

www.feestelingen.be

