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In samenwerking met kwb Westmalle, 
JH Babylon en 

het Gemeenschapscentrum Malle

STAND-UP
COMEDY
met HAN SOLO  
ERHAN DEMIRCI  
LATIF AIT 

Vrijdag 23 oktober 2020 – deuren 20u, 
       aanvang 21u

emeenschapscentrum, Sint- oze  ei , Malle

€ 7 vvk
€ 9 aan de kassa

via reservaties.malle.be > tickets

Wegens corona gaat deze voorstelling uitzonderlijk door in 
het emeenschapscentrum, int- oze  ei 2 , Malle. 

Maximum  personen. eserveren verplicht.



Niet op de openbare weg gooien.  

WAT?
Een avondvullende stand-up comedyshow met 3 diverse comedians. Er was 
eens een Antwerpse Marokkaan, een Limburgse Turk en een grensgeval van een 
West-/Oost-Vlaming. Het kon het begin van een slechte mop zijn maar het is de 
apotheose van leuke avond comedy waarin geen taboes uit de weg worden ge-
gaan. Soms lachend, soms confronterend. Kortom, humor met een knipoog en een
boodschap. Diversiteit troef!

WIE? HAN SOLO
Han Coucke groeide samen met drie broers op 
in het Oost-Vlaamse Zulte. Naast TV, theater, 
regisseur,… gaat Coucke ook als Han solo 
door het leven, de zelfverklaarde ‘allereerste 
extreemrechtse stand-up comedian van 
Vlaanderen’. Een van de weinige professionele 
comedians die de maatschappelijke actualiteit 
een vaste plaats geeft.

WIE? ERHAN DEMIRCI
Erhan groeide op in het Limburgse Ham. Zijn 
finaleplaats op de Culture Comedy Award en de 
juryprijs van de 123 Comedy Award maakte van 
hem een grote belofte. Deze gastarbeiderszoon 
gaat geen enkel onderwerp uit de weg. Onze 
verschillen en gelijkenissen, maar ook het 
alledaagse leven van de  gemiddelde Belg 
frappeert hem des te meer.

WIE? LATIF AIT
Latif, een kind van Marokkaanse immigranten, 
groeide op in Deurne-Noord. In zijn jeugdjaren 
kwam hij in aanraking met het activisme en 
maakte hij een aantal – soms verwonderende 
– keuzes. Altijd goed bedoeld, maar nooit goed 
begrepen. Nu is Latif hier om te zeggen wat hij 
echt denkt. Zonder franjes, enkel de waarheid. 
En zelfs die is re-Latif


