
       WINNERS STAGE

        URBAN STAGE 
Humorlab – Cabaret en wetenschappelijk onderzoek.
Doe mee!  16.00 / 19.30 / 22.15 / 22.45 uur
Het zijn 2 cabaretiers, 1 voorstelling, wat vinden we er van?
Het humorlab is een live experiment waar je weinig voor
nodig hebt, een mobiele telefoon is voldoende.

Dukebox  17.00 / 20.30 / 21.30 / 23.30 uur
Wil je jezelf even laten gaan? Wip binnen bij de Urban Stage 
om los te gaan op de beats van Dukebox, hét urban- en 
hiphopproductiehuis uit Den Bosch. Hier beleef je een 
speciale line-up vol urban beats, uiteraard mét humor. 

Recensentendebat  18.00 uur
Zijn er grappen die niet meer gemaakt kunnen worden?
En moet een recensent daarover een standpunt innemen?
De cabaretrecensenten van het Parool, de Volkskrant, de 
Theaterkrant, de Groene Amsterdammer en Trouw gaan 
daarover in gesprek tijdens het grote recensentendebat.
Welk standpunt neem jij in?

Mensen zeggen dingen  00.15 uur
Verwacht een karavaan aan woordkunstenaars in de breedste 
zin. Een voorstelling vol spoken word, poëzie, comedy en 
proza. Ze komen dingen zeggen, je hoeft alleen maar te 
luisteren. 

        TALENT STAGE 
Goos & Helena - Circus  19.00 uur
Goos en Helena zijn bekende character clowns die wereldwijd
optreden met hun voorstellingen. Het duo staat bekend om
moderne clownerie, fysieke humor met thema’s als liefde en 
sociaal gedrag die op een abstracte en toch herkenbare manier 
wordt gebracht. Afgelopen jaar waren ze onderdeel van The
Funniest Festival Ever! met de korte film Show, die later een
eervolle vermelding won op het short film comedy festival in
Londen. Ook wonnen ze de prijs voor beste film op het Playing
the Fool Festival in Edmonton, Canada.

De audities  21:45 tot 23:15 uur
Ontdek nieuw talent op het speciale Talent Stage! Hier zie je 
nieuwe talenten die auditie doen om komend jaar de artist in 
residence te worden van Theater aan de Parade. Tijdens The 
Funniest Late Night Ever wordt uit de drie beste performers de 
winnaar gekozen.

       CREDITS / COLOFON
The Funniest Festival Ever is een coproductie van Theater aan de Parade  
en de Koningstheateracademie.

Artistieke leiding:
Anna UitdeHaag (Koningstheateracademie) en Bregtje Radstake (Theater aan de 
Parade) in samenwerking met Stichting Dukebox, de studenten van de KTA, 
Business Innovation en Art & Research (Avans)

Productie:
Floor Kijl

Team Theater aan de Parade 
Tom van den Boogaard, JanWillem Broere, Sandra van Dinther, Rogier Hack,
Melle Kosterman, Ronald Moors, Tom Otjens, Roland Schaap, Renée Tromp,
Chrystle van Wijngaarden 

Met medewerking van de studenten van de Koningstheateracademie
Jesse Bakker, Willemijn de Boer, Daniël van den Brink, Jesse Burger, Rosalie Custers, 
Rashid Dijks, Heleen van der Donck, Teun Eljon, Isis van Geffen, Renee Goris, Tijn de 
Jong, Tobias van Kaam, Anne-José Krooneman, Jort van der Maarel, Sem Meeuwesen, 
Floris Molenaar, Noah Oelderik, Fee Oomes, Stan Oude Alink, Thirze Rebergen, Jikke 
Schepers, Aron Schotanus, Iris Schröder, Anne Thijs Stegeman, Maddie Venema, 
Ynthe Vucsán, Joris van de Waterbeemd, Tommy Zonneveld

Vormgeving:
Studio Kluif, ’s-Hertogenbosch
 
Met dank aan
Ivana Ivkovic, Ivo Nieuwenhuis, Madelijn Strick, Dick Zijp

Foto’s
Tatjana Almuli, Ermin de Koning, Jostijn Ligtvoet, Annemieke van der Togt, 
Anne van Zantwijk, Nichon Glerum

DICK ZIJP

FARIDA LAAN

GIOVANNI CALLARS

MICHIEL LIEUWMA

Een speciaal podium voor de winnaars van de eerste editie van
The Funniest Festival Ever! Daarnaast gaan Michiel Lieuwma en Dick 
Zijp ieder in op het debat rond humor.

Farida Laan  16.30 / 22.00 uur
Een zenuwdokter heeft een obsessie voor dameslaarsjes. Zijn buurvrouw 
huldigt het principe dat pokdaligheid het beste uitkomt boven een zijden 
overhemd. Maar zij spelen geen rol in De Assistent. Wel een wetenschapster 
die de gevoeligheid van brandwerende broeken bestudeert. Konijnen, 
hoefdieren, regenjassen, gootsteenontstopper, slappe handjes, dansjes 
en nietigheid. Taal, lust en verbeelding. En Dolly Parton.

Anouk Kragtwijk  17.30 / 00.00 uur
Anouk gaat ver om de wereld te redden. Ze hangt een uitgemergelde
ijsbeer in haar badkamer om korter te douchen en recyclet alles:
haar hond is tweedehands, haar vriend vierdehands. Want een betere 
wereld begint bij jezelf. Toch? 

Michiel Lieuwma  18.45 uur  & Dick Zijp  21.00 uur
Dick Zijp, humorwetenschapper en recensent, en Michiel Lieuwma, 
schrijver en kunstenaar, staan lijnrecht tegenover elkaar in dit debat rond 
humor. In Humor is niet onschuldig neemt Dick Zijp ons mee in de relatie 
tussen humor en macht. Michiel Lieuwma verdedigt aan de hand van zijn 
welbekende PowerPoint presentaties dat over elk onderwerp humor 
gemaakt moet kunnen worden. Een debat dat in de afgelopen maanden op 
het scherpst van de snede werd gevoerd op Facebook, in de krant en op 
Twitter, maak je vanavond mee tijdens het festival. 

Giovanni Callaars  20.00 / 23.00 uur
Giovanni neemt het woord en is niet bang om maatschappelijke kwesties 
aan te snijden. Wat anderen niet durven te zeggen, gooit hij eruit. Met zijn 
typerende Brabantse luchtigheid benadert hij situaties die hij gek vindt en 
waar menig ander het mee eens zal zijn. Kortom, een geweldige show vol 
bewustwording met een lach, tijdens The Funniest Festival Ever!

       ARTISTIC LAB – VLAMOUSSE
Ga zeker even langs in de Hertogzaal om het creatieve proces
van het activistische duo Vlamousse mee te maken, een jong en 
uitdagend cabaretduo dat bestaat uit Brigitte van Bakel en Maya
van As. Met een team van jonge kunstenaars ontwikkelen zij ter 
plekke scenes en sketches. Verspreid over de avond presenteren
ze de uitkomst op het Talent Stage!



THE FUNNIEST FESTIVAL EVER
Welkom bij de tweede editie van The Funniest Festival Ever! - de nacht van de humor! Tijdens dit unieke
festival met cabaret, toneel, stand-up, spoken word, debatten, muziek en lezingen bevragen en beleven
we de humor. Want wat de één een steengoede grap vindt, is voor de ander een grove belediging.

Maar wat is humor eigenlijk? Zijn mannen echt grappiger dan vrouwen? Mogen mensen overal grappen over 
maken? En is een grap eigenlijk wel zo onschuldig? Dat alles, en meer, ontdek je vanavond tijdens de nacht 
van de humor van The Funniest Festival Ever!

Voor de voorstellingen in HAL8, de headliners, heb je een apart ticket nodig.
Check theateraandeparade.nl voor de laatste tickets! 

       STEFANO KEIZERS – HANS TEEUWEN

       KIKI SCHIPPERS – MEER
Kiki Schippers zingt prikkelende en ontwapenende liedjes waarin ze zichzelf en de wereld niet spaart. 
Met haar scherpe pen bijt ze zich vast in de actualiteit, en die pen heeft ze ook vanavond bij zich.
Dus wees gewaarschuwd.
21.00 uur | HAL8

PROGRAMMA HAL8

Stefano Keizers, rasechte cabaretier,schonk zijn ziel en zaligheid aan het publiek bij zijn vorige
voorstellingen. Nu is de rest aan de beurt. Hij belooft je dat je daarna van hem af bent. Maar nog niet
voordat hij een sterk staaltje cabaret laat zien.
19.30 uur | HAL8

       DAMN, HONEY – HET WAS MAAR EEN GRAPJE HOOR
Kunnen seksistische grappen nog in 2021? Wanneer zijn grappen seksistisch? De vrouwen
van Damn, Honey gaan deze onderwerpen niet uit de weg en voelen ze aan de tand in hun 
podcast. Dit doen ze samen met humorwetenschapper Dick Zijp en cabaretier Lisa Loeb!
17.30 uur | HAL8

       RAMON CHATRER – ROESTPLAATS
Ramon Chatrer, cabaretier en zanger, vermaakt ons met zijn muzikale voorstelling Roestplaats. Hierin vormen de lusten en driften
van mensen de rode draad. Vaak worden deze gevoelens onderdrukt, maar Ramon opent die beerput vol onderdrukte gevoelens
zonder enige moeite. Het resultaat? Dat zie je vanavond! Ramon is winnaar van álle prijzen van het Groninger Studenten Cabaret
Festival 2020 en een van de finalisten van het Amsterdams Kleinkunst Festival 2021. Dus mis hem niet!
23.00 uur | HAL8

GOOS & HELENA

STEFANO KEIZERS

KIKI SCHIPPERS

DAMN, HONEY

RAMON CHATRER

VLAMOUSSE

       THE FUNNIEST LATE NIGHT EVER!
Een wervelende, muzikale Late Nightshow in het diepst van de nacht om
terug te kijken op de avond en te genieten van de zinderende finale waarin
drie jonge talenten strijden om de eerste plaats. Met Goos & Helena en
Vlamousse, met rap, muziek én met de eerste uitkomsten van het humor-
onderzoek. Een artistiek ‘afzakkertje’ voor de fijnproevers! 
00.30 uur | HAL8 | GEEN APART TICKET NODIG


