Stand-upcomedy in woonkamer
SCHUIFERSKAPELLE
Voor het derde jaar op rij
zetten Schuiferskapellenaren hun leefkamer
open voor stand-upcomedians. Afspraak op
vrijdag 22 december.
Twee jaar geleden werd de eerste
editie van het initiatief Comedy 4
Life met 200 bezoekers sterk gesmaakt, ondanks de korte voorbereiding. Ook vorig jaar was de comedy-avond een succes. 250 geïnteresseerden maakten een toffe
comedy-avond mee.
Ook dit jaar belooft het een topeditie te worden. “Het opzet is intussen bekend”, zegt Dean Dewitte, een van de organisatoren. “In
elke huiskamer komen zes standupcomedians langs. Goed voor in
totaal drie uren plezier.” Een komiek is ook te gast in ’t Een en ‘t
Ander en in het KSA-lokaal.
De line-up voor dit jaar: Ygor uit
Poperinge, Koen Dewulf, Erhan

Schuiferskapelle toont zijn groot hart in de Warmste Week. (Foto LVA)

Demirci, Wouter Monden (NL),
Bas Birker en Steven Mahieu. Tickets kosten 15 euro. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de mensen die
hun deuren openzetten: Dean en

Jolanka, Hanne en Kasper, Joke
en Gust en de KSA. De opbrengst
gaat volledig naar het goede doel:
Boom2 en de ALS-Liga.
“De mensen blijven zitten, het

zijn de stand-upcomedians die
van locatie naar locatie trekken.
Uiteraard is dat praktisch beter
haalbaar. Er zijn vijf locaties en
we hebben dit jaar zes sterke

stand-upcomedians. Zo is er altijd
een artiest die even kan uitblazen.
Want vijf keer vanaf nul op een
andere locatie optreden, kruipt na
enkele keren wel in de kleren”,
zegt Dean Dewitte, een van de organisatoren.
Dit jaar is er onder meer steun
van Mieke De Jaegher (’t Een en ’t
Ander), Michele Verplancke (KSA
Schuiferskapelle) en de gezinnen
Dean Dewitte en Jolanka Vandeginste, Casper Messelis en Hanne
Van Eenooghe, en Augustijn
Kindt en Joke Goemaere.
De keuze van goede doelen gebeurt in onderling overleg. “Dat is
inderdaad niet even gemakkelijk.
Uiteindelijk zijn er heel veel goede doelen en iedereen kan een financieel steuntje in de rug gebruiken. In ons comité beslissen we
voor welke goede doelen we gaan.
Daar is altijd vrij vlug een consensus over.” Al even vooruitblikken
naar de editie 2018 ? “Dan hebben
we een hele grote topper op het
oog”, zegt Dean Dewitte. Dat blijft
nog even geheim. (LVA)
Tickets : 0478 65 79 54.

