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2020 was niet enkel het jaar van Covid-19, maar ook het jaar waarin Allez, Chantez! de 

Ultima voor Cultureel Ondernemerschap in ontvangst mocht nemen. Zelfs tijdens de 

lockdown bleven ze actief: honderden enthousiastelingen zongen maandelijks mee met 

de livestream vanuit de Gentse Handelsbeurs. In 2021 laten ze ook graag alle culturele 

centra meezingen. Hun zangsessies zijn er voor jong en oud en het repertoire wordt 

steeds aangepast aan de doelgroep.

Daarnaast zijn er enkele hernemingen. Wouter Deboot (Iedereen Beroemd) fietst 

voorlopig niet ver, maar vertelt ook in najaar 2021 graag over zijn tocht dwars door 

Oceanië. Zijn boek verkoopt als zoete broodjes en zijn reisverhaal werd op Eén door bijna 

een miljoen mensen bekeken. Ook is er Hilde Rogge, een rasvertelster voor jong en oud. 

In ‘Kwade Reuk’ baseert ze zich op de verhalen van Roald Dahl, op de tonen van accorde-

onist Rein De Vos. Mathias Sercu pakt uit met eigen Nederlandstalige liedjes. In ‘Mathias 

& de Opportuniteiten’ vertelt en zingt hij over het leven in al zijn aandoenlijke potsier-

lijkheid. ‘Toujours Aimer’ is dan weer een ode aan Edith Piaf. Tussen de nummers door 

vertelt zangeres Leen Heylen over ‘la grande dame’ en haar zoektocht naar liefde.

Voor de comedyliefhebber stellen we graag een line-up op maat samen: combineer jong 

talent met vaste waarden, of stand-upcomedy met impro of burlesque. We zorgen met 

plezier voor een gevarieerd programma.

Graag zetten we Zoe Bizoe in de spotlights. Naast de herneming van haar solovoorstel-

ling, is er ook ‘Soirée Burlesque: Zoe Bizoe & Friends’. Zoe, die ondertussen al heel wat 

internationale titels op haar naam mag schrijven, selecteerde de top van de Belgische 

burlesque voor deze spectaculaire show vol pluimen, pracht en praal.

Daarnaast vindt u ook enkele school- en familievoorstellingen in deze brochure. ‘Stefaan 

de Pelikaan’ is er voor de allerkleinsten: muziek, verhaal en accordeon zorgen voor een 

feestje in elke kleuterklas. Dempsey Hendrickx (Helden, De Buurtpolitie) verenigt zich 

met de spelers van meespeeltheatergezelschap KNIP. In ‘Dempsey en Het Geheim Ge-

heimschap’ mogen kinderen zélf op het podium springen. Dat is ook de bedoeling bij ‘De 

Doktoors’, een knotsgek meespeelconcert op maat van kleuters. Voor wie het graag iets 

rustiger heeft, is er ‘Annabel Snottebel’, een verhaal over de worsteling met identiteit. Op 

kinderniveau uiteraard. Tot slot mag ook een Sinterklaasvoorstelling niet ontbreken in 

ons aanbod: ‘Sint en Piet betrapt’ van Theatercompagnie De Kroon neemt dat plekje in.

 

Hopelijk valt dit aanbod bij u in de smaak 

en horen we elkaar in de zeer nabije toekomst. 
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AVONDVULLEND

LINE-up
CoMEDY op MAAT

zoe bizoe
cabaresque

wouter deboot
dwars door oceanië

MATHIAS SERCu
& DE opportuniteiten

Liefde voor piaf
toujours aimer

kwade reuk
muzikale vertelling
vrij naar roald dahl

Allez, Chantez! 
Voluit Samen zingen

soiree burlesque 
zoe bizoe & friends



kind & jeugd

de doktoors
meespeelconcert

annabel snottebel
vertelling

School- en familievoorstellingen

kwade reuk
muzikale vertelling
vrij naar roald dahl

DEMpsey & Het 
Geheim Geheimschap 

MEESpEELTHEATEr 

sint en piet betrapt
sinterklaasvoorstelling

stefaan de pelikaan
muzikaal verhaal



Dwars door Oceanië, 7000 kilometer op de 

fiets door het verste continent ter wereld.

Iedereen Beroemd-reporter Wouter Deboot 

deed het, van het tropische noorden in 

Australië tot het meest zuidelijke punt van 

Nieuw-Zeeland.

Op deze helse tocht door zowel bloedhete 

als winterse natuurlandschappen, en langs 

befaamde kustwegen, kruisen kleine en grote 

verhalen als vanzelf zijn pad. 

Menselijke verhalen, die een intrigerende kijk 

bieden in een werelddeel ver van ons bed, 

maar met thema’s die ook hier bekend in de 

oren zullen klinken.

In zijn eerste volwaardige voorstelling spreekt 

Wouter over zijn eerste keer Down Under, 

en over zijn hang naar avontuur. Op de fiets 

neemt hij ons mee door de verzengende hitte 

en leegte van de outback, de multiculturele 

steden, de ongerepte natuur van Tasmanië, 

en door Nieuw-Zeeland, vaak beschouwd als 

het mooiste land ter wereld.  Via universele 

thema’s zoals liefde en dood verschaft Wouter 

zijn publiek duiding over de interne dynamiek 
van een fascinerend continent.

wouter deboot

Wouter Deboot

90 minuten (met pauze)

September tot november 2021

..



Al zingend mensen verbinden. Dat is het 
doel van Allez, Chantez!. In 2020 
werden ze daarvoor beloond met de 
Ultima voor Cultureel Ondernemerschap. 

Op Radio 1 lieten ze tijdens de lockdown 
elke week honderden mensen samen een 
Belpopklassieker zingen. Met de online 
zangsessies wordt elke maand voluit 
meegezongen in meer dan 200 Vlaamse 
gemeenten, vanuit de eigen huiskamer. 
Ook enkele ziekenhuizen engageren zich 
om de zangsessie uit te zenden. 

Al zingend je zorgen vergeten? Allez, 
Chantez! zorgt voor zangplezier en 
verbondenheid. Iedereen die graag zingt, 
mag meedoen. De zangcoaches van Allez, 
Chantez! brengen jong en oud in de sfeer 
en begeleiden je op een trip met bekende 
popmuziek van de jaren ‘50 tot vandaag. 

Sessies op kindermaat, speciaal voor 
senioren, in thema of voor de hele familie: 
alles kan. Allez, Chantez! is er voor 
iedereen. Zangervaring is niet nodig. 

Allez, Chantez!

80 minuten (met pauze)

Hele seizoen

www.allezchantez.be



Liefde voor Piaf 

La vie en rose, Non je ne regrette rien of 
Milord: wie kent de liedjes van Edith Piaf 
niet? De meest spraakmakende Franse 
chansonnière ooit beroerde tijdens haar 
leven – en lang daarna – vele harten. 
Zangeres Leen Heylen en accordeonist 
Rein De Vos brengen de nummers van 
Edith Piaf en haar zoektocht naar liefde 
opnieuw tot leven.

Cirkelend rond het geaccidenteerd 
liefdesparcours van Piaf boksten de twee 
artiesten samen een muzikale vertelling 
in elkaar, die even snel een lach als een 
traan met zich meebrengt. Bekende en 
verrassende nummers passeren de revue, 
doorspekt met meeslepende anekdotes.

Liefde voor Piaf

www.toujoursaimer.be

Leen Heylen

Rein De Vos

90 minuten (met pauze)

Hele seizoen



 

(Dit is geen ballade)

Wie Mathias ooit aan het werk zag met De 
Broers, Group DeVille, The Suspicious Minds 
of ten tijde van Steracteur Sterartiest 
weet dat de man kan zingen. Wie hem nog 

kent van zijn weergaloze Staf Steegmans 
& de Ideale Omstandigheden-periode weet 

dat hij iets heeft met geestige Nederlands-

talige songteksten. Wie zijn televisiereeks 

Marsman zag snapt wat ‘een cocktail van 

humor en ontroering’ betekent.

Met zijn nieuw project serveert hij u een 

mix van dat alles. De ondertitel Dit is geen 
ballade geeft u al een goed idee van wat u 

kan verwachten.

Samen met zijn oudste broer Sam Sercu 

(Group DeVille, De Broers) en gelijkgestemde 

ziel Rik Tans (De Schedelgeboorten, Tans) 

nodigt Mathias u als het ware bij hem op 

schoot uit voor een avond met geestige 

en ontroerende liedjes, beschouwingen en 

verhaaltjes over het leven in al zijn aandoen-

lijke potsierlijkheid.

Humor en tragiek zijn op hun sterkst als ze 

hand in hand mogen gaan.

mathias sercu

Mathias Sercu

Rik Tans

Sam Sercu

90 minuten (zonder pauze)

Hele seizoen



 

Zeg nooit Zoë tegen Zoe. Zeg desnoods 
zoetje. Maar laat vooral het trema 
achterwege. 

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. 
Zo ook Zoe Bizoe, al is niet meteen 
duidelijk wat voor vogel ze eigenlijk is. 
Een stuntelige flamingo met lange benen? 
Een kip zonder kop? Of een diva met 
pauwenstreken? Eén ding is zeker: Zoe 
geeft zich helemaal bloot. Letterlijk en 
figuurlijk. In een nooit geziene combinatie 
van comedy en burlesque stript ze zichzelf 
verbaal tot in haar hart en teaset ze het 
publiek met een uitdagende choreografie. 
Hoe minder ze om het lijf heeft, hoe meer 
ze haar ware veren laat zien: die van de 
paradijsvogel, geboren om te verleiden 
met haar passionele paringsdans.

Zoe Bizoe mixt humor en sensualiteit tot 
een unieke cocktail. En ze voert u maar 
wat graag dronken.

zoe bizoe

www.zoebizoe.be

Zoe Blyau 

80 minuten (zonder pauze)

Hele seizoen



 
 

& Friends

Zoe Bizoe kroonde zich op de World 
Burlesque Games tot wereldkampioene 
burlesque. In haar Soirée Burlesque 
verzamelt ze de crème de la crème van de 
Belgische burlesque en neemt ze ons mee 
naar de tijd van die grandioze optredens. 

Verwacht je aan verschillende sensuele en 
betoverende acts, muziek, zang en dans. 
Gracieus aaneengepraat door gastvrouw 
Zoe Bizoe.

Haal zelf ook je meest glamoureuze outfit 
boven en kom kijken hoe de artiesten zich 
helemaal bloot geven in deze spectaculaire 
show.

soiree burlesque

www.zoebizoe.be

Zoe Blyau & Friends

90 minuten (met pauze)

Hele seizoen

TIP: ook themaspecials 

mogelijk (kerst, Halloween, 

Valentijn ...)



 
Een gevarieerde avond met meerdere 
comedians? Ook dat is mogelijk bij Bureau 
Fauve. Combineer naar hartelust jonge 
talenten zoals Stijn Verdegem, Elias Van 
Dingenen, Karel De Rijcke etc. met geves-
tigde waarden zoals Piet De Praitere, 
Dries Heyneman ... of een improcome-
dyact van The Lunatics.

LINE-UPS

Voorzien door organisator

Verschillende formules mogelijk,
met of zonder pauze

Hele seizoen

COMEDY OP MAAT



Muzikale vertelling, vrij naar Roald Dahl

Hoe Oswald Hendryks Cornelius zaliger 
- kunstkenner, bon-vivant, verzamelaar 
van spinnen, schorpioenen en wandel-
stokken, expert op het gebied van Chinees 
porselein en grootste vrouwenverleider 
aller tijden - zich precies opwerkte tot in de 
hoogste maatschappelijke kringen, is een 
volstrekt oneerbiedig, hilarisch verhaal.

Met zijn buitengewone interesse voor 
pikante aangelegenheden heeft deze 
Casanova-in-het-kwadraat een neus voor 
gekruide zaken. In Kwade Reuk nemen 
Hilde en Rein je mee in een onbeschaamd 
vermakelijke vertelling van exuberantie en 
pittige intrige.

Zij speelt met woorden en hij vertelt met 
klanken uit zijn accordeon.

kwade reuk

Hilde Rogge

Rein De Vos

75 minuten (zonder pauze)

Hele seizoen

TIP: ook mogelijk als 

schoolvoorstelling voor 

3de graad secundair



Muzikaal verhaal 

Stefaan komt uit Australië. Hij is een 
weespelikaan en hij heeft één lamme 
vleugel. Bovendien is hij erg eigenzinnig 
en heeft hij een opmerkelijk gevoel voor 
humor. Samen brengen Rein en Stefaan 
een grappig, interactief en muzikaal 
verhaal over hun avontuur!

Rein stond zelf jarenlang in het onderwijs 
en komt met Stefaan met plezier terug 
naar de scholen. Een turnzaal of klaslokaal: 
het kan allemaal. Hij past zich met plezier 
aan aan de omstandigheden. 

stefaan de peliKaan

Rein De Vos

Van 2 tot 9 jaar

- 1ste en 2de kleuter: 30 minuten 
- 3de kleuter tot 2de leerjaar: 50 
minuten (zonder pauze)

60 minuten (zonder pauze)

Hele seizoen



Vertelling, vrij naar Annie M.G. Schmidt

Annabel wordt door iedereen bemind.
Ze is koddig en altijd welgezind.
Maar plots wordt ze een ander kind.
Ze bijt, schiet met haar ogen en spuwt uit 
haar mond.
De ramen kletteren en deuren roffelen!
Waar is dat bekoorlijke meisje?
Heeft ze verdriet dat niemand ziet?
 
Een verhaal vrij naar Prinsesje Annabel 
van Annie M.G. Schmidt.
Een verhaal vol geestigheid en tristesse.
Een verhaal over de worsteling van worden 
wie we zijn, over identiteit maar ook over 
verwachtingen.
En hoe we er ons naar gedragen.  
En over voelen … vooral over voelen.

Deze vertelling kan ook met van-vele- 
markten-thuis-muzikant Johan Derycke en 
zijn klarinet, accordeon & marimba.

annabel snottebel

  
Hilde Rogge 

 
Johan Derycke

3de kleuter tot 6de leerjaar
50 minuten (zonder pauze)

 
Voor kinderen van 5 tot 105 jaar 
50 minuten (zonder pauze)

Hele seizoen



Meespeelconcert

“Meneer Doktoor?!” 

“Ja Mevrouw Doktoor!”

“Ik zie hier ... een wiebelend beentje. 
NOTEER!! “

“IK NOTEER, MEVROUW DOKTOOR!”. 

Gewapend met een accordeon, een stem 
en een koffer vol verkleedkledij komen De 
Doktoors testen of alle kindjes in goede, 
muzikale gezondheid verkeren. 

Een concert met oude kinderliedjes 
waarbij iedereen mag meedoen. Zélfs tot 
op het podium.

De Doktoors

Leen Heylen

 
Rein De Vos

Kleuters

35 minuten (zonder pauze)

Hele seizoen



Sinterklaasvoorstelling

Zoals elk jaar bezoeken Sint en Piet ook 
deze keer weer vele huiskamers. 

Ze halen tekeningen, brieven en verlang-
lijstjes uit de schoentjes en leggen wat 
lekkers in de plaats. Omdat het voor Sint 
en Piet verboden is om betrapt te worden 
tijdens die huisbezoeken, doen ze dit altijd 
’s nachts en - waar dat mogelijk is - via de 
schoorsteen.

Alles loopt opnieuw van een leien dakje 
en al vele tekeningen en brieven werden 
opgehaald tot … Piet opeens oog in oog 
staat met een kind. Betrapt! Wat nu …

TheaterCompagnie De Kroon  
organiseert sinds 2012 de Blijde Intrede 
van Sinterklaas te Oudenaarde. Het 
evenement, dat jaarlijks zo’n vierduizend  
toeschouwers lokt, wordt ‘s middags 
gecombineerd met Sinterklaastheater in 
CC De Woeker.

sint en piet betrapt

TheaterCompagnie De Kroon

Vanaf 3 jaar

45 minuten (zonder pauze)

1 november tot 6 december 2020



 

is een humoristische familievoorstelling, 
die mee vorm krijgt door de inbreng van 
het publiek. Een speelse mix van impro-
visatietheater en teksttheater, waarbij de 
acteurs zich laten verrassen en inspireren 
door de suggesties van het publiek.

De spelers gaan aan de slag met de 
geheimen van ouders in de zaal én 
proberen samen met de kinderen het 
geheim van de ouders van Dempsey te 
ontraadselen. 

Het stuk is een ode aan de verbeelding 
en wil kinderen porren om vooral zelf 
verhalen te maken zodat ook zij volwaardig 
lid worden van het GG. 

KNIP verzint vliegensvlugge verse 
vingerknip verhalen. Ze trekken kinderen 
én volwassenen uit de realiteit, recht in 
een alternatieve alles-kan-universum. 
Met hun kinderlijke blikken werpen ze 
de beperkingen die we onszelf opleggen 
omver en ontdekken vanuit het publiek 
verrassende verhalen en magische 
mogelijkheden. 

dempsey & het 
geheim geheimschap

www.facebook.com/geheimgeheimschap

Dempsey Hendrickx & vzw Knip

  
Van 6 tot 12 jaar

60 minuten (zonder pauze)

60 minuten (zonder pauze)

Hele seizoen

TIP

Ook workshops mogelijk!



 
Interesse in onze shows?

Graag een voorstelling op maat?

Vragen over ons aanbod?

Neem gerust contact op via mail@bureaufauve.be

Het laatste nieuws ontdek je steeds via onze social media.

Volg ons via Instagram en Facebook.

Instagram                                 Facebook


