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Nele Bauwens heeft het in deze ‘cabaretvoor-
stelling’ met geen woord over haar kind. Als 
comedian onderscheidt ze zich daarmee van 
veel mannelijke collega’s die de voorbije tien 
jaar vader zijn geworden. Het moederschap 
lijkt haar (voorlopig?) niet te inspireren tot 
grappen, sketches en liedjes. 

Aan de vorm is er weinig veranderd. Bau-
wens vertelt, doet onnozel en neemt een paar 
keer plaats achter de piano om een liedje te 
zingen. Het kaderverhaal, met enkele zijde-
lingse verwijzingen naar corona, draait om 
een hondje en een dakloze vrouw aan de in-
gang van de supermarkt. De confrontatie zet 
Bauwens aan het denken over haar bevoor-
rechte positie, van in het eerste lied al, ‘Ver-
liezen tegen de tijd’. In een ander nummer, in 
haar eigen Aalsterse dialect, somt ze alles op 
wat we zouden moeten delen. Ze zingt, breek-
baar en openhartig, over eenzaamheid, en 
brengt een grappige ode aan de droomprins 
van iedere vrouw, tevens het eerste meezing-
moment. Later krijgt ze het publiek makkelij-
ker mee in het Frans, in haar versie van de 
evergreen ‘Bla bla bla’. 

Alpenzusje
Muziek doordringt ook de eigenlijke confe-
rence. Als haar geliefde voorstelt om te gaan 
swingen, zet Bauwens een geweldige big-
bandpersiflage in, zoals haar moeder het zou 
begrepen hebben. Met haar verleden bij El 
Tattoo del Tigre beheerst ze die stijl perfect. 
Het scatten, Ella Fitzgerald achterna, loopt 
vervolgens wel helemaal uit de hand en levert 
de grappigste passage van de show op. 

In Nele Bauwens schuilt ook nog altijd een
van de Alpenzusjes, het vrouwelijke duo dat 

in het eerste decennium van deze eeuw 
enkele dolle voorstellingen maakte, waarvan 
eentje met Luc De Vos. Dezelfde, excellent ge-
acteerde gekkigheid drijft boven in sketches 
over Bambi, opnieuw met een soundtrack, en 
de tv-serie The walking dead (‘geen seks, geen 
humor’). Dat ze bij een bezoek aan het contai-
nerpark plots behoorlijk Arabisch blijkt te 

kunnen spreken (‘geleerd van een ex-lief’) is 
niet alleen verrassend maar verhaaltechnisch 
ook goed gevonden. De woedeaanval in de 
supermarkt kunnen we na drie voorstellingen 
al gerust vintage Bauwens noemen, met al 
haar onbeschroomde expressietalent.

In een regie van Raf Walschaerts graaft 
Nele Bauwens niet zo diep en creatief in haar 
ziel als Kommil Foo, maar dat is dit keer 
wellicht ook niet de bedoeling. Er staat ge-
woon een gelukkige vrouw op het podium die 
kan lachen met zichzelf, maar nooit vergeet 
hoe broos dat welbevinden is.

In haar vorige show worstelde Nele
Bauwens nog met een kinderwens en andere existentiële 
problemen. Nu het leven haar wat vaker toelacht, maakt ze 
zich vrolijk over The walking dead en parenclubs.

Het broze welbevinden 
van Nele Bauwens 
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De woedeaanval in de 
supermarkt kunnen we na 
drie voorstellingen al gerust 
vintage Bauwens noemen

Een cabaretvoorstelling van Nele Bauwens
Gezien op 7/10 in Schouwburg Rex, Mol. Nu op 
tournee.
¨¨¨èè
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Han solo sluit het coronatijd-
perk af met zijn ervaringen 
als vrijwilliger in een vaccina-
tiecentrum, een medley van 
zijn eigen, druk bekeken co-
ronahits en een plastische be-
schouwing over de vier orgas-
megolven van Steven Van 
Gucht. Coucke weet al hoe hij 
een zaal mee moet krijgen 
sinds hij de Vlaamse comedy 
verrijkte met het duo Gino 
Sancti. Zijn typetje Han Solo 
werd ooit ironisch geïntrodu-
ceerd als ‘de eerste extreem-
rechtse comedian van Vlaan-
deren’ maar is intussen ge-
evolueerd tot een soort alter 
ego van Coucke, een licht uit-
vergrote versie van zichzelf, 
zij het met een schel, onont-
koombaar stemgeluid. 

Solo gaat in deze show on-
beschaamd retro – in zijn ge-
val de jaren 80 en 90. Geef 
hem maar hapjes in plaats 
van tapas, echte cadeautjes 
en geen Bongobonnen, liever 
cash geld dan via Payconiq, 
liefdesbrieven eerder dan 

De
nieuwe theatershow van Han 
‘Solo’ Coucke is misschien 
wel zijn beste tot nog toe. 

RECENSIE COMEDY appjes. Op het podium staan 
lichtreclames van Raider, 
BRT, ASLK, Nopri en Pisang 
Ambon. De beloofde retro-er-
varing, ondersteund door een 
rist topgrappen, is halverwe-
ge al perfect geslaagd.

Maar Han Solo geeft de 
nostalgie ook een actuele in-
vulling. Plots gaat het over de 
waanzin op de immobiliën-
markt en de klimaatcrisis die 
we maar blijven negeren. Hij 
zingt zelfs een klimaatlied, 
op de muziek van Wim Son-
nevelds ‘Het dorp’. Even 
moet Solo wijken en toont de 
echte Coucke zich, dit keer 
met een verrassend mooie, 
diepe zangstem.

Wie zich woke waant door
Eddy Demarez uit te spuwen, 
herinnert Han graag aan de 
tv-figuren met wie hij zelf is 
opgegroeid: Herwig Van Hove 
en Felice. En waarom zou 
Sinterklaas geen transgender 
kunnen zijn? Retro wordt 
actua, en zo ook heerlijke 
satire. Zonder het over de 
Vlaamse identiteit en haar 
duistere kantjes te hebben, 
houdt Han Solo zijn volk toch 
weer een spiegel voor.
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Retro
van Han Solo. Gezien 
op 9/10 in Cultuurhuis 
Merelbeke. Nu op 
tournee.
¨¨¨¨è Erhan Demirci is de eerste 

Vlaamse comedian die zowat 
een volledige show ophangt 
aan de gevolgen van corona. 
Dat levert een hoop herken-
bare grappen op, maar toch 
ook weer een nieuw hoofd-
stuk in het grote samen-
levingsverhaal dat Demirci 
enthousiast blijft uitdragen. 

Hij hamsterde wc-papier.
Hij ging kamperen in Blan-
kenberge. Hij keek naar Blok-
ken. Hij liet zich vaccineren. 
Zelden voelde Demirci zich 
meer verbonden met zijn 
landgenoten dan in het eer-
ste coronajaar. Hij imiteert 
nu zelfs vlekkeloos, en met 
veel sympathie, het West-
Vlaamse dialect.

Niet dat hij die hele perio-
de zorgeloos is doorgeko-
men. ‘Ik heb de bodem ge-
zien.’ Een bezoek aan de psy-
choloog drong zich op, alsof 
hij zich nog niet genoeg geïn-
tegreerd zou hebben, een 
terugkerend thema in zijn 
werk. Gelukkig kon hij af en 

Het zou
best wat meer mogen 
schuren in Erhan Demirci’s 
coronashow.
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Positiviteit, niet zo goed voor de humor
Druk, druk, druk
van Erhan Demirci. 
Gezien op 8/10 in 
cc Casino, Houthalen
Helchteren. Nu op 
tournee.
¨¨¨èè

Retro wordt actua
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toe chillen met zijn homies 
in de Genkse cités (‘Niemand 
van mijn vrienden gelooft in 
corona!’), of luisteren naar de 
buren in Schaarbeek, nog di-
verser van oorsprong. Demir-
ci doet ze allen na, met hun 
accenten en vreemde taal-
kronkels. En met evenveel 
liefde als bij de oude Belgen.

Al die positieve emoties en
inzichten maken de humor 
wel minder scherp. In zijn op-
rechte, en hoe dan ook heel 
komische pleidooien voor 
een harmonieus samenleven 
van alle bevolkingsgroepen 
spaart Demirci meer dan in 
zijn eerste twee shows de 
kool en de geit. Het zou best 
wat meer mogen schuren. De 
homie in hem mag zich wat 
luider laten horen.

De titel van deze voorstel-
ling stond wellicht al vast 
voor corona. Pas in de slotzin 
legt Demirci een verband met 
al het voorgaande. Terwijl 
hem tijdens het vaccinatie-
debat in Brussel toch de per-
fecte titel werd aangereikt: 
‘We zijn de allochtoon kwijt.’ 
Het zou bijna over hemzelf 
kunnen gaan.
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