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DIVERSITEIT TROEF  
STAND-UPCOMEDY MET LATIF AIT, ERHAN DEMIRCI & HAN SOLO 
 
 
‘Diversiteit troef’ is een avondvullende stand-upcomedyshow met drie verschillende comedians en dat mag je zelfs 
letterlijk nemen. 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 een leuke avond comedy waarin 
geen taboes uit de weg worden gegaan. Soms lachend, soms confronterend. Kortom, humor met een knipoog en een 
boodschap.   
 
 

 
Comedy is hier het glijmiddel om de soms moeilijke onderwerpen diversiteit en migratie behapbaar te maken voor 
het grote publiek. Zonder ook maar op een moment belerend of moraliserend te zijn. Het gaat over onze verschillen 
maar evenzeer over onze gelijkenissen. Over hoe we kijken naar elkaar. Zowel Latif als Erhan kunnen spreken uit 
eigen ondervinding. Beiden Vlaming maar met een andere achtergrond. En dan komt Han Solo, het rechts-
conservatieve, discriminerende typetje van Han Coucke als kers op de taart (of als olifant in een porseleinwinkel).  
 
 
 
Latif Ait, een kind van Marokkaanse immigranten, groeide op in Deurne-
Noord en is een van de ruwe diamanten in de Vlaamse comedyscene. De 
man timmerde de afgelopen tien jaar aan de weg, na zijn werkuren 
als gate-agent op Zaventem. In zijn jeugdjaren kwam hij in aanraking met 
het activisme en maakte hij een aantal – soms verwonderende – 
keuzes. AEL? Check. Een garage met Belkacem? Check. Altijd goed 
bedoeld, maar nooit goed begrepen. Nu is Latif hier om te zeggen wat hij 
echt denkt. Zonder franjes, zonder taboes, enkel de waarheid. En zelfs 
die is re-Latif.  
 
 
 
 
 
Erhan Demirci  werd op 14 januari 1983 geboren in het verre Beringen en groeide op in het Limburgse 

Ham, waarna hij verder studeerde in Brussel, Gent en New York. Tijdens 
zijn studentenjaren begint hij al te experimenteren met comedy. Zijn 
finaleplaats op de Culture Comedy Award 2009 én de juryprijs van de 123 
Comedy Award 2010 maakte van hem een grote belofte binnen het 
Vlaamse comedyland. In zijn eigen stand-upshows ontziet deze rasechte 
gastarbeiderszoon geen enkel onderwerp - zijn eigen uittocht van het 
harde, Limburgse dorps-leven naar het nog hardere ‘life in the ghetto’ 
van Brussel nog in het minst. Niet alleen politiek en integratie vormen zijn 
inspiratie, het alledaagse leven van de gemiddelde Belg frappeert hem 
des te meer.  
 
 
 
 

OPTREDEN 
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Han Solo  
Han Coucke werd op 30 maart 1975 geboren te Waregem. Samen met drie 
broers groeide hij op in het Oost-Vlaamse Zulte. Vier wilde kot-jaren in Gent 
tijdens zijn hogere studies leverden uiteindelijk genoeg komische stof voor 
een eerste cabaretshow en als gediplomeerd industrieel ingenieur trok 
Coucke naar het Gentse Conservatorium. Naast zijn bezigheden als 
acteur in talrijke VRT- en VTM-programma’s, theater- en cabaret-
voorstellingen, regisseur, tekstschrijver en coach, gaat Coucke ook door 
het leven als Han Solo, de zelfverklaarde ‘allereerste extreemrechtse 
stand-upcomedian van Vlaanderen’. Na tien jaar is Han Solo nog steeds 
niet uitgeraasd. In een viersterrenrecensie in De Standaard stond 
onlangs: “…hij is wel een van de weinige professionele comedians die de 
maatschappelijke actualiteit een vaste plaats geven in hun shows”. 
Zegt genoeg.   
 

 
Het opzet van de voorstelling ‘Diversiteit troef’ is erop gericht om volle zalen te trekken. Logisch dat je verder kijkt 
dan enkel je eigen kwb-leden. Jong en minder jong, deze voorstelling is voor iedereen uit de buurt en ook ver 
daarbuiten. Samenwerken met andere verenigingen of nabije kwb-afdelingen ligt hier voor de hand en is voor veel 
afdelingen zelfs aan te raden. Het is natuurlijk een ideale manier om uit te breken en je kwb-afdeling op de kaart te 
zetten. Vraag zeker de nodige hulp bij je afdelingsondersteuner. Hij/zij zal jullie met plezier helpen.  
 
 

 
Voorstelling  
De voorstelling ‘Diversiteit troef: comedy met 
Latif, Erhan en Han’ is een avond-vullende 
voorstelling in twee delen met pauze, waarbij de 
drie stand-upcomedians de revue passeren. In het 
totaal duurt de avond 2u15, inclusief pauze. Het 
begin van de avond is voorzien om 20u, maar kan 
iets vroeger of later.  
Deel I: 65 minuten  
Latif Ait: 25 minuten   
Erhan Demirci*: 40 minuten   
Pauze: 25 minuten  
Deel II: 45 minuten  
Han Solo*: 45 minuten  
* In Limburg zullen Erhan Demirci en Han solo van 
plaats wisselen.  
 
Zaal  
Een aangepaste zaal met podium,  
zitplaatsen en belichting is noodzakelijk. Voor 
zalen tot 250 personen kunnen de comedians een 
eigen geluidsinstallatie meebrengen die wordt 
opgezet en afgesteld tegen een meerprijs (zie 
kostprijs). Anders is een professionele 
geluidsinstallatie met twee hoog- waardige, 
draadloze microfoons eveneens onontbeerlijk (Shure SM58, of evenwaardig). Op het podium wordt enkel een krukje 
met wat water gevraagd.  
 
Artiesten  
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Als de avond om 20u begint, zijn de artiesten ten laatste om 18u ter plaatse om de soundcheck te doen. Graag ook 
rond 18u30 een warme maaltijd  voorzien. Geen varkensvlees, roomsaus of pasta.  
 
 

 
Als kwb hebben we bij het productiehuis Broedbloeders vzw een mooie prijs kunnen bedingen waardoor de voor-
stellingen zeker rendabel zijn, maar het is natuurlijk - en zeker naar kwb-normen - een flinke som. Hiertegenover 
staat natuurlijk een aantrekkelijke affiche die veel volk en in inkomsten genereert.  
Optie 1: zonder geluidsinstallatie  
€ 1.150, inclusief btw.  
Optie 2: met geluidsinstallatie (zaal tot 250 personen)  
€ 1.250, inclusief btw en geluidsinstallatie.  
  
Bijkomende kosten  
Vervoer: € 0,35/km vervoer vanuit Gent of Brussel. De comedians doen zoveel mogelijk aan autodelen waardoor de 
vervoersonkosten binnen de perken blijven.  
Maaltijd en drank artiesten.  
SABAM: meer info hierover vind je op http://programma.kwbeensgezind.be.  
Bij meer dan 250 aanwezigen is er een extra toeslag van € 5 (+6% btw) vanaf de 251ste aanwezige.  
Na de voorstelling ontvangen jullie een factuur van kwb nationaal met de betalingsmodaliteiten van de voor-stelling, 
de vervoersonkosten en de eventuele toeslag bij meer dan 250 personen.  
 
 

 
Kwb wil je afdeling voor deze activiteit zo goed mogelijk ondersteunen door het opmaken van affiches en flyers 
voor je voorstelling.  
Je ontvangt ook een voorbeeld van een persbericht en een standaard draaiboek om deze voorstelling professioneel 
aan te pakken.  
Vanuit nationaal stellen we onze communicatiemiddelen open om alle voorstellingen in de kijker te plaatsen.  
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① Kies op http://programma.kwbeensgezind.be een van de beschikbare data. Voorstellingen tussen 1 januari 2020 
en 30 juni 2020 kunnen geboekt worden tot 31 december 2019. Voorstellingen voor het najaar 2020  
(1 september 2020 tot en met 31 december 2020) kunnen geboekt worden tot 31 oktober 2020.   
② Vul ook de contactgegevens in van de persoon die in je afdeling verantwoordelijk is voor deze activiteit.  
③ De facturatie van je activiteit gebeurt via kwb.  
 
 

 
Voor deze voorstellingen werkt kwb vzw samen met het productiehuis Broedbloeders vzw. Wil je meer weten  
over de verschillende stand-upcomedians of het ander aanbod van het productiehuis, neem dan een kijkje 
op https://www.broedbloeders.be/organisatoren/.  
 
 

 

  


