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Victor Luis van Es 
In 2016 stond Victor Luis van Es in de 
finale van het Cameretten festival met 
zijn programma ‘Zichtbaar’. De Volks-
krant zei hierover “In al zijn eenvoud 
het mooiste en meest gedurfde verhaal 
van de avond”.

Kim Schuddeboom
Kim heeft verrassende grappen die zij 
met veel overgave en enthousiasme 
vertelt. De situaties waar zij zich in 
bevindt, zijn voor ieder herkenbaar. Met 
een vleugje naïviteit kan Kim op een 
openhartige manier de meest onge-
makkelijke situaties, met een gezonde 
portie humor brengen.

Marco Lopes 
Hij studeerde in 2015 af aan de Ko-
ningstheateracademie in Den Bosch 
met zijn voorstelling ‘Saudade’. In 
2015 won Marco de juryprijs tijdens de 
Comedyhuis Comedy Competitie en 
in 2016 stond hij in de finale van het 
VARA Leids Cabaret Festival.

Javier Guzman
Javier Guzman (1977) is cabaretier, 
stand-up comedian en (stem)acteur. Hij 
is geboren in Spanje (Gran Canaria). 
Op jonge leeftijd emigreerde hij samen 
met zijn moeder en broer Emilio naar 
Nederland. In Amsterdam studeerde hij 
in 1998 aan de Academie voor Klein-
kunst. In het derde jaar van zijn oplei-
ding wint hij in 2002 zowel de jury- als 
de publieksprijs op het Leids Cabaret 
Festival. In 2003 studeert hij af en zet 
hij zijn carrière voort op de planken, 
televisie en het witte doek.

Daniëlle Schel
Daniëlle Schel won in april 2017 de 
publieksprijs op het Amsterdams 
Kleinkunst Festival. Ook de jury was 
onder de indruk van de cabaretière en 
bekroonde haar met zilver. “Daniëlle 
heeft een programma gemaakt waar-
mee ze de jury en publiek overtuigde. 
Een programma vol originele en ook 
eigentijdse thema’s en vondsten. Haar 
typetjes zijn sterk, doen een beetje 
pijn aan je hart en schuren op een fijne 
manier de lachspieren. Ze wordt daarin 
begeleid door een fijne gitarist die aan 
de zijkant effectief en dienstbaar de 
blues laat klinken”.

Fabian Franciscus 
Fabian won in de fameuze ‘The Co-
medy Store’ in London een comedy-
wedstrijd uit 35 deelnemers. Hij won 
het Leeuwarder Cabaret Festival en de 
Comedy Slam en speelde naast de fina-
listentour in Nederland en België o.a. 
in de grotere comedy clubs van New 
York, Berlijn, Stockholm en Londen. 
Daarnaast was hij o.a. te zien als acteur 
in ‘What The #Hack (AVROTROS) en 
speelde hij de hoofdrol in een commer-
cial voor Centraal Beheer Achmea. Ook 
bracht hij in Juni 2017 samen met Daim 
Vega de track ‘Feel Alive’ uit .



Roovers & van Leeuwen
Leun vooral niet te snel achterover, 
want één ding weet je bij deze heren 
zeker: je kunt nergens van op aan. 
Meeuw Roovers en Robert van Leeu-
wen bouwen op om af te breken en 
niemand weet precies waar de ene 
sketch begint en waar de andere op-
houdt. Zelfs zij niet.

Als cabaret duo dagen ze elkaar en 
hun publiek uit in een achtbaanrit vol 
absurditeit en keiharde schakels waarin 
verschillende werelden samen lijken te 
komen en alles opeens aan de hand 
kan zijn.

Alex Ploeg
Alex Ploeg is de winnaar van de Pu-
blieksprijs van Cameretten 2016.
Hij is een beetje een creatieve duizend-
poot, lid van Comedytrain, speler bij 
De Grote Improvisatieshow, schrijver 
voor meerdere tv- en radioprogram-
ma’s en soms ook nog striptekenaar. 
Momenteel werkt hij aan zijn eerste 
avondvullende programma en is hij 
vaak te zien in comedyclub Toomler in 
Amsterdam. Alex is explosief, muzikaal 
en schuwt het randje niet. Hij stelt rake 
vragen over onderwerpen die er niet 
toe doen. Snel, scherp en altijd speels. 
Hij heeft een sterke podiumpersoonlijk-
heid en laat in hoog tempo en met veel 
zelfspot zijn hersenspinsels op je los. 
In 2016 won hij de publieksprijs van Ca-
meretten. De jury prijst zijn grapdicht-
heid, zelfspot en muzikaliteit. “Veel van 
zijn verhalen zijn hilarisch. Sommige 
herken je direct. Andere verhalen 
getuigen juist van een prettig gestoord 
brein. Naast een goede comedian is 
Alex ook een uitstekend gitarist.” 

Kasper van der Laan
Kasper van der Laan is sinds oktober 
2015 lid van Comedytrain. Kasper 
brengt droge, intelligente humor met 
een twist. Zijn verhalen zijn doordacht 
en verrassend, vol originele observaties 
en absurdistische hersenspinsels. Hij 
speelt met je verwachtingen en zoekt 
de grenzen op van het onvoorspelbare. 
In 2011 maakt Kasper zijn debuut op 
het stand-up comedy podium. Vanaf 
dat moment ontwikkelt hij zich razend-
snel en groeit hij uit tot één van de 
meeste opvallende talenten in het cir-
cuit. Hij verrast menig publiek met zijn 
innemende persoonlijkheid en unieke 
manier van vertellen. 

Kasper was te zien in de het tv-pro-
gramma’s Rambam (2016) en Padoem 
Patsss de oneliner show (2015) en zit 
momenteel zit in het cabaretteam van 
radioprogramma ‘Spijkers met Kop-
pen’.

Patrick Sytsema
Patrick Sytsema is cabaretier en thea-
termaker. In 2017 studeerde hij af aan 
de Koningstheateracademie met zijn 
voorstelling Karakterkapitaal. In ‘17-’18 
schrijft en speelt hij mee in Club Caba-
ret, een multidisciplinaire voorstelling 
over engagement. 

Marjolijn van Kooten
Marjolijn won op het Concours om de 
Wim Sonneveldprijs 2010 (Amsterdams 
Kleinkunstfestival) de tweede prijs en 
studeerde in 2010 af aan de Amster-
damse TheaterAcademie Nieuwe Stijl 
(AthAns) met haar cabaretvoorstelling: 
Wanneer wordt ’t leuk? Momenteel 
tourt ze met haar derde voorstelling ‘Ik 
zie de bui al hangen’ en heeft ze haar 
eerste boek Schijtluis geschreven over 
haar leven met een angstoornis.

Thijs van de Meeberg
Thijs van de Meeberg is cabaretier en 
tourt met zijn eerste avondvullende 
voorstelling ‘Er mag gedanst worden’ 
door het hele land. In februari 2015 
won Thijs overtuigend de jury- en pu-
blieksprijs op het Leids Cabaret Festival 
met zijn voorstelling ‘Vleesgeworden’. 
Deze voorstellingen ontwikkelde hij aan 
de Koningstheateracademie in ’s-Herto-
genbosch waar hij in 2014 afstudeerde.



Jim Speelmans
Speelmans was zelf een ontzettende 
cabaretliefhebber. Via de opleiding tot 
sociaal-agogisch activiteitenbegeleider 
kwam hij met toneelspelen in aanra-
king, maar zijn talenten lagen meer in 
de humoristische verhalen dan bij het 
spelen van dramatische scenes. Na veel 
oefenen op de zolderkamer zag hij een 
advertentie van een Amsterdams come-
dycafé en greep zijn kans. Met het in 
vier jaar bijeen gesprokkelde materiaal 
kwam en overwon hij. Als je Lowlands 
overleeft, dan overleef je alles. Speel-
mans begon zijn carrière als invaller 
tijdens dit festival in 1998 dat berucht 
is om het keiharde publiek. Hij kreeg ze 
eronder, met niet meer dan een micro-
foon en een spotlicht. 

In 1999 won hij de VSB Comedy Award 
voor de beste nieuwkomer van het jaar 
en eind 2000 debuteerde hij met zijn 
eerste soloprogramma, een oudejaars-
conference. Daarnaast behoort hij sinds 
jaar en dag tot de harde kern van het 
stand-up comedygezelschap ‘Night of 
Comedy’.

In tegenstelling tot veel stand-up co-
medians vermijdt hij liever de actualiteit 
en vertelt persoonlijke verhalen met 
een veelal absurde inslag.

In 2003 maakt hij samen met Tijl Bec-
kand als het duo ‘Ongehoord’ sketches 
voor het BNN tv-programma Jokebox 
met nietszeggende titels als Creamar-
sief, Huurkinderen en de Westfriezen-
pest.

Sjaak Bral
Sjaak Bral begint zijn carrière in 1992, 
na een turbulent optreden in het Vero-
nica-programma RUR en een spraakma-
kend interview in het radioprogramma 
‘De Avondspits’. Al snel blijken zijn 
talent en humor perfect in het theater 
te passen, waar Sjaak binnen twee 
jaar een succesvol stand-up comedian 
wordt. Het podium is de plek waar hij 
zich voor het eerst in zijn leven op zijn 
plaats voelt. ‘Ik sta liever in het theater 
dan dat ik thuis ben’. Het smaakt naar 
meer en een solovoorstelling als ca-
baretier blijkt een logische stap. Sjaak 
beweegt zich daarbij op geheel eigen 
wijze door het theaterlandschap, niet 
gehinderd door enige voorkennis of 
de tirannie van aangeleerde wetmatig-
heden (hij doorliep geen opleiding en 
deed nooit mee aan wedstrijdcabaret). 
Na zeven reguliere theaterprogram-
ma’s en elf oudejaarsconferénces is 
inmiddels overduidelijk dat het publiek 
hem omarmt. Recensenten zijn vaak in 
complete verwarring - maar loven zijn 
eigenzinnige talent.

Howard Komproe
Wanneer Howard Komproe op zijn 
twaalfde in de balletschool terecht 
komt tussen allemaal mooie lenige 
meiden, denkt hij zijn levensdoel in ver-
vulling te zien gaan. Helaas, bij gebrek 
aan dansachtergrond moet hij uitwijken 
naar de toneelschool. Dat gaat prima 
totdat hij steeds vaker gevraagd wordt 
als stand-up comedian op feesten en in 
clubs.

Al snel heeft Howard via Eric van Sau-
ers de weg naar Comedytrain gevon-
den. Hij maakt er furore met zijn frisse, 
ontspannen manier van vertellen en 
zijn kwajongensachtige attitude zorgt 
ervoor dat hij met zowat alles wegkomt.
Heimwee naar het party- en clubcircuit 
waar hij begon, zet hem ertoe aan om 
samen met Najib Amhali en Murth 
Mossel FreshWagon op te richten, een 
collectief van jonge Comedytrainleden 
waar ook Jan Jaap van der Wal en Roué 
Verveer deel van uit maken. Solo staat 
hij ook seizoenenlang in de Nederland-
se theaters. Maar alleen is ook maar 
alleen dus komt hij met nieuw project: 
de LULverhalen. Verhalen verteld door 
(on)bekende grapjassen, schrijvers, 
opiniemakers en tv-personalities vanuit 
mannelijk perspectief, als tegenhanger 
van de vaginamonologen.

Maar dat is nog niet alles. Howard 
geeft ook workshops, presenteert, 
werkt voor radio en tv en schreef het 
boek De grens van de grap. Daarnaast 
is hij de bedenker van de oneliner-
show Padoem Patsss waar hij een klein 
tourtje mee heeft gedaan en waar met 
succes een tv-pilot van is ontwikkeld 
voor 3Lab op NPO 3, met daaropvol-
gend vier afleveringen voor BNN en 
het seizoen erna nog eens acht.



Grof Geschud
Met Lander Severings en Myrthe van Velden
 
Myrthe van Velden
Opgegroeid tussen de koeien, verla-
ten weilanden en afgesneden van de 
bewoonde wereld, verhuisd naar den 
Bosch maar toch nooit de Achterhoek 
uit haar hart kunnen verbannen, blijft 
ze een fascinatie houden voor ver-
latenheid. De verlaten natuur, maar 
vooral de verlaten mens. Wat men wel 
niet doet om zich maar niet eenzaam 
te voelen. Verder is het een hartstikke 
gezellige meid.  

“Het publiek moet zichzelf erin herken-
nen, het moet schuren, doen lachen, 
raken ... Ja er moet iets loskomen.” 

Lander Severings 
Opgegroeid in de bossen van de 
Zoersele Kempen, is deze Belg steeds 
op zoek naar de samen in de huidige 
individualistische maatschappij. In een 
innig afscheid op een druk treinstation. 
In de spreeuwen in een avondzon. In 
twee vreemden op de straat. Pathetiek 
schuilt om de hoek, wanneer hij bio-
teksten schrijft maar o, o, o, wat is het 
lachen met deze kerel. En huilen, dat 
ook.

“Het publiek moet thuiskomen, in alle 
kanten van een thuis, de lichte en de 
donkere ... of zoiets?”

Manon Kroezen
Manon Kroezen groeide op in Hoofd-
dorp waar ze al op jonge leeftijd begon 
met toneelspelen en zingen. Tijdens 
het beoefenen van amateurtoneel en 
musical ontdekte Manon haar passie 
hiervoor en besloot zij auditie te doen 
voor de theateropleiding in Haarlem 
onder leiding van Paul Rooyackers. Tij-
dens deze opleiding heeft Manon veel 
kindervoorstellingen geproduceerd en 
hierin rollen gespeeld zoals ‘Noddy’, 
‘Le petit prince’ en ‘Mijnheer de eek-
hoorn en de eerste sneeuwvlok’.
Manon is onder andere werkzaam 
geweest als actrice bij het VOC-schip 
te Amsterdam, de Floriade te Venlo en 
bij theatergezelschap ‘Tourplanners’. 
Met de Tourplanners heeft ze shows 
gespeeld in Nederland, Duitsland en 
Canada. Daarnaast heeft ze regie- en 
productionele werkzaamheden verricht 
bij de Haarlemse Theatermakers. Ook 
heeft ze op verschillende theaterfesti-
vals gestaan met eigen gemaakt fysiek 
theater. In 2012 studeerde Manon af 
als actrice en nog datzelfde jaar werd 
zij aangenomen op de Koningsthea-
teracademie in Den Bosch (Bachelor of 
cabaret). Op deze academie heeft Ma-
non zich ontwikkeld als theatermaker/
cabaretière. Dit is echter niet het enige, 
zij is als dramaturg werkzaam geweest 
bij het bekende Vlaamse cabaretduo 
‘Kommil Foo’ tijdens hun voorstelling: 
‘Schoft’. Sinds 2017 is Manon liedschrij-
ver voor een methodiek voor vluch-
telingen, waarbij de Nederlandse taal 
geleerd wordt met behulp van muziek.
In 2017 is Manon afgestudeerd met 
de avondvullende voorstelling; ‘Het 
Middelpunt’ onder de regie van Ineke 
Nijssen en Pieter Bouwman.

Megan van Wees
Megan van Wees is geboren in Zaan-
dam en bracht haar jeugd door in 
Zaandijk. Als kind wilde ze graag clown 
worden, gelukkig was dat maar een 
fase. Na haar atheneum afgerond te 
hebben, heeft ze de éénjarige jonge-
renopleiding van Theaterschool De 
Trap in Amsterdam gedaan. Dat vond 
ze erg leuk, maar besloot daarna toch 
om te gaan studeren aan de Universi-
teit voor Humanistiek. Daar kwam ze 
erachter dat haar hart toch echt aan het 
theater toebehoorde. Nadat ze keurig 
haar propedeuse had gehaald (want zo 
is ze dan ook wel weer) ging ze naar de 
Koningstheateracademie in Den Bosch. 
Daar studeerde ze op 28 juni 2017 af 
met haar afstudeervoorstelling ‘De 
Klippen’.

Ze heeft meer weke delen dan een kwal 
en huilt om reclames met dieren erin. 
Door haar milde allergie voor nikkel en 
haar moeite met het leven in het alge-
meen, heeft ze het niet altijd even mak-
kelijk. Ze probeert door middel van een 
goede dosis zelfspot, scherpe analyses 
en schrijnende liedjes de wereld een 
iets draaglijkere plek te maken. En als 
dat haar niet lukt, is het sowieso goed 
dat ze even de deur uit is, dus boek 
haar maar. Dat doet haar goed.


