Eric Koller ‘Koller blijft thuis’

(reprise)

Fysieke, visuele humor

Fotografie;Koller Creative
‘Koller is de man van de briljante kolder.’ ‘Hij kan je een avond lang vermaken met slapstick die hij vat in rake

sketches waarin zelden wordt gesproken’ (HDC)
De uitnodiging van Cirque Du Soleil om als clown van het circus mee te gaan op wereldtournee is voor een
artiest als Eric Koller vergelijkbaar met de kwalificatie van een atleet voor de Olympische spelen.
Zo kwam Koller tot een prachtige humoristische voorstelling waarmee hij een nieuwe weg inslaat. Een nieuw
hoofdstuk in de fysieke grappenmakerij van Eric Koller.
Ondanks dat zijn eigen unieke vorm behouden blijft, is ‘Koller blijft thuis!’ een voorstelling geworden die anders
is dan zijn vorige.
In ‘Koller blijft thuis!’ laat Eric, op zijn eigen vertrouwde fysieke wijze, de lach en de traan elkaar omarmen.
Zoals het een echte clown betaamt.

Eric Koller maakt al jaren woordeloos cabaret. Na successen als ‘Fool Koller’,
‘Hippopotomonstrosesquipedaliofobie (angst voor lange woorden)’, ‘BULL’ en ‘Fire in the hole’ gaat hij de
theaters in met weer nieuwe wereldse scènes.
Klik hier voor een impressie;
(let op, dit materiaal is afkomstig uit zijn laatste voorstelling ‘Fire in the hole’)
http://youtu.be/eVrvQ3_3gSE
Koller post tevens elke week een jaar lang een nieuw filmpje exclusief op Comedy Station;
https://www.youtube.com/results?search_query=comedystation+fool+koller

Prospectiedata in Vlaanderen: 08/02/15 Stadschouwburg, Kortrijk en 08/03/15 OC Bocholt.
Garantiesom: op aanvraag
Speelperiode: september 2015 t/m januari 2016
website: www.erickoller.nl
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Schudden Perrongeluk (Henk) (reprise)

Humor/theater

Schudden denkt dat onze voorstelling ‘Perrongeluk’ per ongeluk HENK is gaan heten. Henk was een
personage met een bijrol, maar daar neemt hij geen genoegen mee. Hoewel Henk geen prater is, liet
hij dit keer van zich spreken. Henks leven kent rustige dagen, maar onrustige nachten. Zijn
nachtmerries en angsten sluipen zijn alledaagsheid binnen. Waar komen ze vandaan? En waar
brengen ze hem? Schudden ‘s 10e programma heet stiekem HENK.

Prospectiedata in Vlaanderen: 12/03/15 Evergem, 03/04/15 Ternat, 09/05/15 Oud Turnhout.
Garantiesom: op aanvraag
Speelperiode: september t/m februari 2016
website: www.schudden.nu
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Droog Brood

Kissy Kissy

Humor/Cabaret

Imago: dat is waarover wij allen ons hoofd breken in het huidige tijdsgewricht. De kwesties die onze
moderne westerse breinen overuren doen draaien zijn heden ten dage: ‘Wat is ons profiel?’, ‘Hoe
komen we over?’, ‘Waar staat we voor?’ En dat is goed. Of niet. Het is maar hoe je het bekijkt.
‘Kissy Kissy’ , het nieuwe programma van de nietsontziendende humormachine die Droog Brood al
bijna 15 jaar is, gaat precies over dit onderwerp. Of niet. Dat is het aardige van theater. Het is
onvoorspelbaar en , als je geluk hebt, tevens onvoorstelbaar.

Garantiesom: op aanvraag
Speelperiode: september 2015 t/m februari 2016
website: www.droogbrood.nl
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