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Na enkele jaren in een gedwongen “corona-”slaap, staan we opnieuw te popelen.  

Graag nodigen wij, de wijkwerking Jef Buyckxstraat, u opnieuw uit voor onze enige, 

echte ... en ondertussen onze 11de … comedy-avond.  Let wel: op een nieuwe locatie.  

   

Kevin van den Eynde (MC)  
Een nieuwe MC op ons podium, maar 

wel eentje met een enorm 

improvisatietalent.  

Hij is ad rem, vindingrijk en een 

charmeur eerste klas.  Kevin kan 

zowel van politieke grappen switchen 

naar totale flauwekul verhalen of een 

goede schunnige grap. Vol zelfspot 

en publieksinteractie weet hij het 

publiek te entertainen.   

 

Enkele jaren geleden heeft hij al eens op ons podium gestaan, dus hij is de 

“geknipte” gast om deze comedy avond in goede (of hilarische) banen te leiden.    

 

Géry La Boule  
Géry La Boule es van Brussel. Van Molenbeek in faate. Aa es giene professioneile 

kommik. Want hij werkt niet. Gelukkiglaak zaan mopkes wel! 

 

Gruute supporteir van RWD Molenbeek, komt de komik nuut of jamais op scène 

zonder zaane maillot en écharpe du club.  D’ailleurs, de gruutste encouragement eit 

‘em gekreige van de publik: eule lach en applaudissement. 



 

 

In 2016 brengt zijn eerste 5 minuten live 

stand-up comedy. Dat doet hij meteen voor de 

jury van de “Radio 2 Humorklas”. In de 

kwartfinale wordt hij, ondanks complimenten 

en aanmoedigingen van de jury genadeloos naar 

huis gestuurd.  Wanneer de eerste 

ontgoocheling is doorgeslikt beslist hij toch om 

door te doen. Zei de grote Raymond Goethals 

immers niet: “Nie zievere, speile!”?  

 

Met zijn typisch Brusselse “zwans” en 

kromredeneringen krijgt hij de lachers 

steevast op zijn hand. Ondertussen speelde Géry La Boule al ontelbare open-mics en 

is hij ondertussen al een vaste waarde geworden in de comedy wereld. 

 

Sergej Lopouchanski 
Een rare Rus, een arrogante Antwerpenaar en een bierdrinkende Belg zitten op café 

… Want Sergej heeft een gespleten persoonlijkheid en een drankprobleem.  

 

Halvefinalist 

Humorklas 2016, vaste 

MC van vele open mics 

in Vlaanderen. Deze 

trein der zotheid zorgt 

ervoor dat er op elk 

station gelachen kan 

worden, al is het met 

zijn woordkeuze.  

Sergej was finalist van 

Lunatics Comedy Award 

en Radio2 Humorklas.   

 

Als acteur speelde hij in diverse films en reeksen zoals: H4Z4RD, Lisa en Crimi 

Clowns.  

 

Deze teddybeer met een gemeen kantje behoort tot één van de grootste talenten 

van de nieuwe lichting Vlaamse comedians.  



Bas Birker 
Er zijn eigenlijk twee soorten mensen op deze wereld: fans van Bas Birker en 

mensen die hem nog niet live hebben gezien.  
 

Hij is best sympathiek … voor een 

Hollander. Maar schijn bedriegt.  

Diep vanbinnen zit een dikdrammerig 

Duitsertje met een voorliefde voor 

orde, stiptheid en bovenal zichzelf. 

Noem het arrogant, noem het 

egocentrisch, maar zelfkennis is het 

begin van alle wijsheid.  

 

Bas Birker is een echte stand-up 

comedian pur sang. Hij begon in 2000 

met comedy, speelde al meer dan 2500 

shows in Nederland & België en was te 

zien op Pukkelpop (2007), Lowlands, 

Comedy Casino Festival en alles 

ertussenin. Soms als act, soms als MC, 

maar altijd één brok energie.  

  

Na jaren optreden in comedy line-ups speelde Bas in 2013 zijn eerste zaalshow en 

momenteel toert hij al met zijn 5de zaalshow “In blijde verwachting” in België en 

Nederland.  

 

Naast al het werk op het podium had Bas 5 jaar lang een vaste rubriek in 'De 

Weekwatchers' op Radio 2 en is hij nu regelmatig te horen op Radio 1, als een van 

de vaste bezielers van het middagjournaal in Nieuwe Feiten. 

 

Wat Bas gaat brengen blijft ook voor ons een verrassing … maar het gaat knallen. 

 

Zo'n avondje comedy kost 15 euro aan de kassa en in voorverkoop 12 euro.  
  
Kaarten kan je digitaal bestellen via comedycafe@jefbuyckxstraat.be  

Je kan ze ook aankopen bij het straatbestuur van de VZW Jef Buyckxstraat  

(zie www.jefbuyckxstraat.be)                  Let wel: NIEUWE LOCATIE  
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