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Iedereen Komiek: zeven mannen klaargestoomd voor stand-upcomedy

Han Coucke begeleidt aspirant-komieken
NIEUWPOORT/DIKSMUIDE

Het project Iedereen Komiek van de culturele samen
werking Achthoek stoomt zeven mannen klaar om als
volleerde comedians het podium van de Nieuwpoort
se cultuurtempel City te bestormen. Leermeester
Han Coucke loodst hen eerst door acht workshops en
vier tryouts.
TOMMY HUYGHEBAERT

er evenveel van om ook begin
ners te helpen. Ze hebben de
goesting in zich. Ze kunnen
mij verrassen met hun au
thenticiteit.”

Authenticiteit
Over authenticiteit gespro
ken. De eerste die aan de
beurt is, is Claude Willaert uit
Koksijde. Geen twee minuten
ver in zijn tryout of de man
transformeert in een meeuw
door een kartonnen snavel op
zijn voorhoofd te zetten. Wil
laert heeft in een verleden al
eens les gekregen van Piv Hu
vluv, maar wou de kans niet
onbenut laten om met Han
Coucke te werken. “Hij weet
wat werkt en wat niet. De be
doeling is om uiteindelijk ge
noeg te verzamelen om mis
schien ooit aan een wedstrijd
deel te nemen.”
Na hem volgt thuisspeler
Stefaan Gheerardyn. Als poli
tieinspecteur van de zone
Polder doet hij mensen soms
minder lachen, maar van
avond is het duidelijk dat hij
het publiek op zijn hand wil.
Een rosse hond, zijn vier
broers en zussen en een weg
vliegende kip met een elastiek

THV

Pijnlijke stiltes. De tekst ver
geten. Een kuch in de plaats
van een lach. Allemaal doem
scenario's die door de hoof
den van de aspirantkomie
ken spookten. Een voor een
mochten de mannen het podi
um op in cultuurcafé De Bol
leboos in Diksmuide. “Het is
niet eenvoudig om een podi
um op te springen en komisch
te zijn. Je moet een drempel
overwinnen en over een zeke
re maturiteit beschikken”,
zegt Han Coucke. “Je moet je
zelf onderuit durven halen, je
als een loser durven tonen. In
die zin is het logisch dat er
zich geen enkele achttienjari
ge heeft ingeschreven.”
Han Coucke is de man die de
zeven deelnemers naar een
hoger niveau moet tillen. Hij
helpt hen materiaal te verza
melen, pointes te schrijven en
een mop over te brengen.
Coucke, zelf standupper on
der zijn alter ego Han Solo en
bekend door zijn rol als Lo
renzo in Bevergem, heeft heel
wat ervaring. “Ik coach ver
schillende Belgische stand
upcomedians: Philippe Geu
bels, Freddy De Vadder, Willi
am Boeva, Henk Rijckaert en
Steven Mahieu. Maar ik houd
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Zes van de zeven deelnemers aan Iedereen Komiek met coach Han Coucke (rechts).

HAN COUCKE
KOMIEK

Je moet jezelf
onderuit durven
halen, je als een
loser tonen
aan zijn poot passeren de re
vue. Na hem mag Toon Hille
waere op. Met zijn 73 jaar is
hij de oudste van de bende.
“Vanavond wil ik het zeker
niet over seks hebben”, zegt

Neem ook deel aan de
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de Nieuwpoortenaar. Twee Naast de mensen uit de regio
keer raden waar het grootste wil ook John Bollenberg uit
deel van zijn show over gaat.
Brugge en Ken Vingerhoets
uit Oudenaarde het als ko
Tournee en slotshow
miek proberen. Bernard De
Schepper uit Diksmuide was
De Veurnse cultuurfunctio afwezig voor de eerste grote
naris Niko Goffin heeft het uitdaging.
over crisissen. “Ik wilde eens De tryouttournee brengt de
proberen om als komiek op toekomstige komieken verder
een podium te kruipen. Uit langs jeugdhuis De Voenke in
eindelijk wil ik naar een goe Alveringem (31/10), jeugd
de slotshow werken waar ik huis De Doze in Veurne
tevreden op kan terugblikken. (5/12), jeugdhuis De Pit in
Dan zal ik voor mezelf kunnen Koksijde (12/12). Voor de
beslissen of humor iets is slotshow in de City in Nieuw
waarmee ik verder wil of poort op 18 december zijn nog
niet.”
tickets.

Maar liefst 36 West-Vlaamse gemeenten zetten actief hun
schouders onder een groepsaankoop zonnepanelen.
Dit geeft je een unieke kans om voordelig zonnepanelen aan
te schaffen en daarmee een duurzame keuze te maken;
goed voor je portemonnee en het milieu.
Schrijf je gratis en vrijblijvend in vóór 29 oktober op:

www.wijkiezen.be
LAATSTE
5 DAGEN
OM IN TE
SCHRIJVEN!

Samen
een scherp
aanbod
Een initiatief van de volgende West-Vlaamse gemeenten:
Anzegem
Avelgem
Beernem
Blankenberge
Bredene
Damme
De Haan
De Panne

Deerlijk
Diksmuide
Harelbeke
Heuvelland
Houthulst
Ichtegem
Ieper
Ingelmunster

Knokke-Heist
Koksijde
Kortrijk
Kuurne
Langemark-Poelkapelle
Meulebeke
Middelkerke
Moorslede

Nieuwpoort
Oostende
Oostkamp
Oudenburg
Poperinge
Ruiselede
Veurne
Vleteren

Wervik
Wevelgem
Wingene
Zedelgem

Woon je in een andere gemeente?
Ook dan kan je aan de
groepsaankoop deelnemen.
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