
 
 
1e act Steven Brunswijk (Braboneger) – Comedian 
www.stevenbrunswijk.nl 
 
Sinds zijn spraakmakende video op de website van Dumpert, inmiddels meer dan 400.000 
keer bekeken, is Steven Brunswijk bekend geworden bij heel Nederland! 
Met zijn niet te evenaren taalgebruik, zijn eenvoudige visie op de samenleving en keiharde 
uitspraken in onvervalst Tilburgs dialect, weet hij de harten van vele Nederlanders te 
veroveren. Dat de filmpjes op het internet meer dan alleen een gimmick zijn, bleek al snel bij 
zijn theaterdebuut met de voorstelling “Vooroordelen”.  
De voorstellingen van zijn allereerste theatervoorstelling waren in een razend tempo 
uitverkocht. Voor Steven is dit alles pas het begin. Zijn missie is mensen laten lachen, vanaf 
het podium waar hij zichzelf kan zijn!  
 
Bekend van: 
 
Dumpert 
Comedy Central Roast 
TV Optredens 
Expeditie Robinson 
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 
 
 
2e act Roel C. Verburg – Gitaar Comedian 
www.roelcverburg.nl  
Als één van de weinige comedians van Nederland weet Roel C. Verburg stand-up comedy te 
combineren met muziek; en waar bij de meeste cabaretiers de liedjes vaak een rustpunt 
vormen, gaan bij Roel de grappen (ook in zijn liedjes) in hoog tempo door. 

Op de radio was hij wekelijks te gast bij Giel Beelen in de Freaknacht en tegenwoordig speelt 
hij elke vrijdagochtend een liedje bij Jeroen van Inkel (Rinkeldekinkel) op Radio Veronica. Op 
TV trad hij o.a op in Kopspijkers, Comedy Explosion, Tatatataal, Comedyclub Katendrecht en 
recent als vaste gast in Howard Komproe’s onelinerprogramma Padoem Patsss. 

Hij speelde naast twee avondvullende theatertournees ook nog in ontelbaar veel kroegen, 
poppodia, theaters en concertzalen alsmede meerdere malen op festivals als de Zwarte 
Cross en Lowlands. Tevens is hij één van de vaste bespelers van het Comedy Café in 
Amsterdam. 
18 augustus staat Roel C. Verburg in AFAS Live 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3e act Jo De Rijck – Illusionist 
www.joderijck.com 

 

Toen Jo 3 was besloot hij later clown te worden. Zijn passie is na al die jaren nog steeds 
dezelfde: mensen laten lachen en al hun zorgen laten vergeten.  

Jo is één van de meest geboekte artiesten uit Vlaanderen. Zijn voorstellingen zijn een 
unieke mix van comedy, publieksinteractie, goocheltrucs, stunts en echte getrainde 
dieren. Zowel publiek als organisatie zijn steeds laaiend enthousiast. 

Jo raakte in België bekend toen hij met zijn getrainde kip, ‘kip Curry’ deelnam aan Belgium’s 
Got Talent. Daarop volgde een eigen reeks bij VTM KZOOM en gastoptredens bij Ketnet. 
In Nederland was Jo 3 jaar lang wekelijks te zien op Nederland 2. 

DE PERFECTE MIX VAN ENTERTAINMENT EN EDUCATIE 

De sleutel tot het succes van Jo’s schoolvoorstellingen is de perfecte mix van entertainment 
en educatie. Een combinatie van theater, comedy, magie, mantasisme, circus technieken, 
getrainde dieren (ja, ook de Kip Curry) en heel veel publieksinteracite. 

 

 

 

 



 
 

Westsaid – Comedian/presentator 
www.westsaid.com/ 

 

Said el Hassnaoui ook wel bekend als WestSaid is een entrepreneur, presentator en stand-up 
comedian. Naast optreden, organiseert hij met zijn bedrijf AOT Events maandelijks vele 
comedy shows in binnen- en buitenland. Hij is een vast lid van Bazinga Comedy 
Club, Comedy Explosion, winnaar van het ICFU Talent Award en Comedy Slam 2014. 
 
Said is iemand bij wie je al moet lachen als hij opkomt. Met zijn hoge energie houdt hij het 
publiek met gemak in zijn ban. Een leuke verhalen verteller die van begin tot einde boeit. 
Said is 1 van de meest optredende comedy MC/presentatoren van Nederland.  
 

 

 


