35 jaar LACHFESTIVAL
HOUTHALEN-HELCHTEREN
6 juli – 10 juli 2022

Lachfestival, 35 jaar uitblinker in humor
De voorbije jaren passeerde een uitgelezen schare aan artiesten de revue. Naast
internationale toppers en nationale successen uiteraard ook jong en onbekend talent. Op het
podium vaak verrassende combinaties om het voor het publiek zo interessant en spannend
mogelijk te maken.
Ook de feesteditie belooft spektakel, acrobatie en zinderende shows die het publiek
moeiteloos omver zullen blazen.

Humor als rode draad
Het concept van het Lachfestival is eenvoudig maar succesvol: vijf dagen lang lachen. Het ene moment
is dat met subtiele geestigheid. Het andere moment met uitbundige humor.
Humor blijft ook na 35 jaar nog steeds de rode draad doorheen het programma.

Humorkaravaan doorheen de gemeente
Gedurende vijf dagen verplaatst de humorkaravaan zich van de ene gezellige plek naar de andere. Zo
rolt Cultuurhuis Casino de rode loper uit voor een kindercircuscursus en een pakkende
Kindercircusshow.
Er zijn tussenstops gepland bij de toeristische trekpleisters Vakantiepark Hengelhoef, Park Molenheide,
Kasteelbrouwerij Ter Dolen, domein Kelchterhoef en De Goei Wei. Elk van hen vormt het perfecte decor
voor zot veel entertainment, muziek en humor met een hoek(je) af.
Eindhalte is het centrum van Houthalen waar een mix van stand-upcomedy en nationaal en
internationaal straattheater voor de climax zorgt.

Sociaal, lokaal en zonder drempels
Houthalen-Helchteren is een gezinsvriendelijke, toeristische én humoristische gemeente.
We betrekken via allerlei projecten de inwoners, de middenstand en de horeca zoveel mogelijk bij het
evenement. Samen lachen schept een band!
Sterk lokaal werken en het evenement toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek: dat is
het dubbele streefdoel van het Lachfestival.

Voelsprieten
De voelsprieten staan continu uit. In eerste instantie op artistiek vlak: komisch straattheater,
humoristische podiumacts en heel wat ludieke circustoestanden zijn dé succesformule van het
Lachfestival. Wat goed is moet blijven.
Daarnaast wordt extra ingezet op sfeer en gezelligheid. Decorumprojecten en gezellige theaterterrassen
in samenwerking met de lokale horeca moeten de festivalbeleving naar een hoger niveau tillen.
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35 keer humor
1 themastraat op maat van onze jongste toeschouwer
1 groot theaterterras van de Dorpsstraat via de Vredelaan tot de Guldensporenlaan
3 dagen op rij een kindercircuscursus met slotshow in Cultuurhuis Casino.
5 toppers uit het stand-upcomedylandschap tijdens de Comedy Carrousel
5 lachlocaties in Houthalen-Helchteren waar de humorkaravaan passeert
6 theaterpistes tijdens het straattheaterfestival in het centrum van Houthalen
6 te gekke mobiele acts die langs de Theaterterrassen paraderen
8 internationale straattheaterartiesten die voor ontelbare lachsalvo’s zorgen

35 keer dankjewel!
Vijfendertig edities van het Lachfestival komen er niet vanzelf! Daarom een welgemeende dankjewel
aan alle mensen die met hun humorhart de voorbije jaren op een of andere manier verbonden waren
met het festival.
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LACHEN OP LOCATIE
CULTUURHUIS CASINO
.
KINDERCIRCUSCURSUS + -SHOW
Showmann & Co (België) leert de kinderen circustechnieken aan zodat ze zich tijdens het slotmoment
van hun beste kant kunnen laten zien.
CULTUURHUIS CASINO, Varenstraat 22a
woensdag 6/7 t.e.m. vrijdag 8/7 – van 9.30 tot 16 uur
vrijdag 8/7 - kindercircusshow: aanvang 19 uur
Inschrijven en tickets via cultuur@houthalen-helchteren.be

DE GOEI WEI
.
JOSEPH COLLARD – Impro de pro
Joseph Collard is een theaterclown met wereldfaam als ‘Les Founambules’ en als ex-clown bij Cirque
du Soleil. Als duet, vakmeester en meestergast vertellen hij en Gerard hun verhaal, ieder in hun eigen
taal.
LIMPROCUP
Improvisatietheater is een vast onderdeel van de lokale lachtraditie dankzij de medewerking van Frank
Wertelaers. De 16de Limburgse improcup wil bewijzen dat het lachvirus corona heeft overleefd.
SWAAJP IMPROTHEATER – DIRECTOR’S CUT
Drie regisseurs strijden om de gunst van het publiek. Drie films in drie verschillende genres worden ten
tonele gebracht maar slechts één van deze films zien we tot het einde. Jij beslist!
DE GOEI WEI, Weidestraat 9
donderdag 7/7 – aanvang 19.30 uur
Reservatie voor de drie voorstellingen: zininlieverleven@gmail.com – 0472 29 89 18
Ticketprijs: 10 euro

Naast dit drieluik is er op woensdag en vrijdag ook nog een LACHCIRKEL IN DE NATUUR, een
KRUI’WANDELING en een CRE@BOS op De Goei Wei.

BROUWERIJ TER DOLEN
.
DISCOBAR EUGENE
Een mobiele discobar die jong en minder jong entertaint. Eugene entertaint niet enkel met zijn
muziek, hijzelf heeft ook een torenhoog entertainmentgehalte. Van confettishooters en lasers tot
rookmachine en discolampen: hij heeft alles in huis voor de meest moderne discotheek.
BROUWERIJ TER DOLEN, Eikendreef 21
vrijdag 8/7 – tussen 19 en 22 uur
Gratis
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VAKANTIEPARK HENGELHOEF
.
MAKE IT ALL UP – Sailors Bay Saloon
Drie gestrande matrozen in een tropische baai wachten op de terugkeer van hun verdwenen kapitein…
Ze openen een ‘Saloon’ waar je een stormachtig kapsel, een stoere zeeman tattoo of een
allerschattigste snoetschildering krijgt.
VAKANTIEPARK HENGELHOEF, Tulpenstraat 141
zaterdag 9/7 – tussen 14 en 18 uur
Gratis!

DOMEIN KELCHTERHOEF
.
CIE HOETCHATCA – Larie en Ape(n)school
Onder het motto ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’, nodigen de juffen en
de meesters van deze school de kinderen en ouders uit in de arena. Les- en speeltijd lopen door elkaar,
er wordt geleerd door te spelen. Neem plaats in het amfitheater en voel je vrij om de lessen mee te
volgen of te spelen op de klimmuur, glijbanen of in de speeltunnel!
DOMEIN KELCHTERHOEF – Evenementenweide, Kelchterhoefstraat z/n
zaterdag 9/7 – tussen 14 en 18 uur
Gratis!

HOUTHALEN-CENTRUM
.
COMEDY CARROUSEL
Sinds enkele jaren is stand-upcomedy opnieuw een vast onderdeel van het Lachfestival. Ook nu belooft
het weer een stevig voorsmaakje te worden van hoe het tijdens de theatershows van deze toppers aan
toe gaat.
Om het lachen zo comfortabel mogelijk te maken, voorzien we dit jaar een zittribune op de Hekkelaar!
Naast MC SOE NSUKI staan volgende stand-upcomedians op het podium: JAN LINSSEN, SEPPE
TOREMANS, DAVID GALLE en YGOR UIT POPERINGE.
DAVID GALLE - STAND-UPCOMEDY
David Galle brengt in sneltempo scherpe comedy, doorspekt met herkenbare, persoonlijke verhalen over
dagelijkse onderwerpen. Zijn shows zijn een rollercoaster van vlijmscherpe beschouwingen en
observaties over het leven, gewikkeld in een humoristische folie. Als stand-upper bouwde hij een stevige
livereputatie op in het brengen van herkenbare humor.
https://www.davidgalle.be/
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JAN LINSSEN - STAND-UPCOMEDY
Het kan zijn dat je nog nooit van Jan Linssen hebt gehoord maar de kans dat je ooit om een van zijn
grappen hebt moeten lachen, is best groot. In 2011 stapte hij voor de allereerste keer op het podium
als stand-upcomedian. Intussen palmt hij dankzij zijn sympathieke uitstraling en brede humor elk
publiek met het grootste gemak in. Hij deelde de voorbije jaren het podium met grote namen als Alex
Agnew, Bart Cannaerts en Wim Helsen en hij verzorgde meermaals het voorprogramma van Philippe
Geubels en Kamal Kharmach.
https://www.janlinssen.com/
SEPPE TOREMANS - STAND-UPCOMEDY
Wat als je als waanzinnig getalenteerde comedian ook nog eens een top ‘notch’-televisiemaker blijkt te
zijn? Dan maak je zoals Seppe Toremans eerst twee Emmy Award winnende televisieprogramma’s (Hoe
Zal Ik Het Zeggen? en Wat Als?) om je dan opnieuw te focussen op het podium. Seppe brengt een
aaneenschakeling van waanzinnige hersenspinsels, absurde humor en het betere smoelenwerk.
https://pretpraters.be/artiesten/seppe-toremans
SOE NSUKI - MC STAND-UPCOMEDY
Ze voelt zich als een vis in het water eens ze op een podium staat. Ze speelde o.a. het voorprogramma
van Thomas Smith, Philippe Geubels en Alex Agnew. En enkele jaren geleden ging ze in première met
haar eerste volavondshow Soetopia.
Wij verwelkomen haar graag opnieuw als MC van de Comedy Carrousel.
https://www.soensuki.be/
YGOR UIT POPERINGE - STAND-UPCOMEDY
Een fijn en grappig podiumbeest dat al heel wat verschillende prijzen won, een vaste waarde is in
comedyland en enkele jaren geleden al eens op onze affiche stond. Kortom een pittig kereltje dat we
met open armen opnieuw verwelkomen.
www.ygoruitpoperinge.be
HOUTHALEN-CENTRUM, de Hekkelaar (met zittribune)
zaterdag 9/7 – aanvang 19 uur
Gratis!

Het programma van Park Molenheide en Brouwerij Ter Dolen wordt binnenkort
kenbaar gemaakt via www.lachfestival.be.
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STRAATTHEATERFESTIVAL
.

Zondag 10 juli wordt een hoogdag voor wie van humor houdt. Niet alleen Belgisch talent komt aan bod
maar ook straattheater uit Spanje, Italië, Frankrijk, Nederland en Duitsland passeren de revue. Het
resultaat is een unieke combinatie van visuele verrassingseffecten en vaak absurde acteerprestaties.
BARBARA PROBST - HISTOIRE D’EAU (Frankrijk)
Dorpsstraat (voorkant kerk)
16.10 – 16.30 uur
19.00 – 19.30 uur

Er was eens… een glanzende luxe badkuip en een dappere, energieke verkoopster die vastbesloten is
om de badkuip te verkopen.
Tijdens de demonstratie van de hypermoderne badkuip somt de zakenvrouw de ontelbare snufjes op,
terwijl de techniek haar genadeloos in de steek laat. Het schuim hoopt zich gevaarlijk op en alles loopt
onder water met spectaculaire glijpartijen tot gevolg… En dan komt zelfs de badkuip in opstand.
Een clownesk avontuur tussen een badkuip en haar meesteres!
Artistic Director: Facundo Diab.
https://www.etbarbara.com
CIA ANNA CONFETTI – FRESH AIR (Italië)
Dorpsstraat (voorkant kerk)
16.00 – 17.00 uur – omgeving Guldensporenlaan
18.00 – 19.00 uur – omgeving Dorpsstraat

Cia Anna Confetti zorgt al meer dan 35 jaar voor een glimlach op onze gezichten. Drie oude dames gaan
op pad om wat frisse lucht op te snuiven en dragen een reuzestoel met zich mee. Er ontstaan hilarische
situaties terwijl ze door het centrum lopen.
https://annaconfetti.com/en/cia-anna-coneftti-show/
CIA LA TAL - CARILLO (Spanje)
Sint-Martinusplein (achterkant Sint-Martinuskerk)
14.00 – 14.25 uur
19.00 – 19.25 uur

Ding … dong … ding … dong… Een grote klok laat zich horen. De tandwielen beginnen te draaien.
Onverwachts komt de klok tot leven en de personages vullen het toneel met hun verhalen. Ridders,
clowns, gevechten en passies. De magie van de reuzenklok betovert iedereen eromheen.
https://cialatal.com/en
CIE DU PETIT MONSIEUR - DEUX SECONDES (Frankrijk)
Guldensporenlaan (zijkant Sint-Martinuskerk)
15.00 – 15.35 uur
18.00 – 18.35 uur

Twee seconden zou het duren om deze pop-up tenten op te vouwen. Cie du Petit Monsieur laat in een
voorstelling vol humor en vertedering zien dat het een bijna onmogelijke missie is..
https://www.petitmonsieur.com/deux-secondes/
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CIRCUS MARCEL - HOME MADE (België)
Tuin van de pastorij (tegenover Pastorijstraat 30)
15.00 – 15.30 uur
19.00 – 19.30 uur

Een hoogstaande acrobatische circusvoorstelling waar het spelplezier van afspat.
Een enthousiaste doe-het-zelver, een knutselende muzikant en twee vrolijke en prettig gestoorde
acrobates brengen een rokende smidse, spectaculaire trapezenummers, een zelfgebouwde ‘Wheel of
Death’ en aanstekelijke livemuziek.
https://circusmarcel.com/nl/home_nl/
CLOSE-ACT - PER-Q & WHITE WINGS (Nederland)
15.00 – 15.30 uur - Dorpsstraat
20.50 – 21.30 uur – Dorpsstraat + Guldensporenlaan, met apotheose op de trappen van de Sint-Martinuskerk

HET VREEMDE PELOTON
Nieuwsgierige soldaten marcheren naar het onbekende. Deze 19e-eeuwse marsband is in een vreemde
bevredigende stemming. Het wisselt regelmatig tussen humoristisch en melancholisch, tussen hilarisch
en somber.
Het voelt een beetje ongemakkelijk, maar dat verandert onmiddellijk als de soldaten op hun trommels
beginnen te slaan. Laten we allemaal marcheren zonder reden. Het is geweldig leuk!
MAGISCHE, WITTE VERSCHIJNINGEN
Betoverende schimmen schrijden elegant door de straten, begiftigd met transparante vleugels lijken ze
boven het publiek te zweven. Even strijken ze neer op het trottoir om een knappe dans uit te voeren;
zowel mooi als betoverend. Het publiek slaakt een zucht van verrukking wanneer zij hun vleugels
uitspreiden om het wervelende witte concert met een spectaculaire climax te beëindigen.
PER-Q en WHITE WINGS zorgen voor een mooie apotheose op de trappen van de Sint-Martinuskerk.
https://closeact.nl/
JORDI BELTRAMO - JORDI INTERNATIONAL ALL WALKING ACT (Italië)
14.00 – 14.30 uur – Dorpsstraat
19.00 – 19.30 uur – Guldensporenlaan
20.00 – 20.30 uur – Dorpsstraat

Jordi heeft besloten een soberder kostuum te dragen en de Solex in de garage te laten staan. Hij blijft
echter een excentriek personage met een grote mime-traditie. Op het eerste zicht zou je zeggen: “Die
vent is gek.” Dan ontpopt hij zich als een clown met weinig gaven maar met een groot gevoel voor het
absurde. Hij brengt een show met enorme hoeveelheden energie.
https://www.jordi-mimeclown.com/en/merano/solex/solex14/
MIMO HUENCHULAF - ANYTHING CAN HAPPEN (Spanje)
16.00 – 16.20 uur – Dorpsstraat
17.15 – 17.35 uur - Dorpsstraat
20.00 – 20.20 uur – Guldensporenlaan

‘A smile changes your life.’ Dat is het motto van Mimo. Hij neemt je mee op reis naar zijn eigen wereld.
Een wereld waar alles mogelijk is.
Zijn show is een mengeling van klassieke mime, hedendaagse mime, straatmimiek, acrobatiek en
clownerie.
http://www.mimohuenchu.com/en/home/
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MME2CHEVEUX - FANTASY INTIKHANA (child of the light) (België)
14.00 – 20.00 uur – Vredelaan

Een straat waar de fantasiewereld van een kind tot leven komt want magie bestaat! Als je er maar in
gelooft. Intikhana zorgt voor regenbogen, unicorns, elfjes, magische bubbels en nog zoveel meer.
In Fantasy Intikhana vind je:
- Uni-Corner: met magische transformaties in een sprookjesachtige sfeer. Kapsels en make-up.
- Gezusters Grimm: een grimestand waar kids omgetoverd worden tot sprookjesfiguren.
- Dragon Castle: tattoo met airbrush en glittertattoos
- Spiegeltje spiegeltje aan de hand: decoratieve nageltjes
- Duizend en 1 Nachten: hennatattoos
- Het wolvennest: Roodkapje vertelt spannende sprookjesverhalen.
- Magic Bubble Bells: zeepbellen workshop.
- Rainbow Crafts: de plek waar je zelf een unicorn of dromenvanger kan maken.
https://www.mme2cheveux.be/
RON JALUAI – BUBBLED (België)
14.00 – 14.30 uur – Dorpsstraat
17.30 – 18.00 uur – Guldensporenlaan
19.30 – 20.00 uur - Dorpsstraat

Een ongeziene sfeer waarbij de omgeving volledig zal worden omgetoverd tot een megabubbel-festijn!
Een mobiele act met maar liefst… 36.000 zeepbellen per minuut!
Gegarandeerd vrolijke, lachende en verbaasde gezichten!
http://www.ronjaluai.be/
SIEGFRIED & JOY - LAS VEGAS IN BELGIUM (Duitsland)
De Hekkelaar
17.00 – 17.50 uur
20.00 – 20.50 uur

Sensationele illusies, verpakt in een explosie van glitter, plezier en tijgerhuid… Siegfried & Joy laten
nooit na om indruk te maken. Geladen met een overdosis opgekropte euforie van de laatste maanden,
bestormen deze gekroonde koningstijgers van de goochelscene het Lachfestival podium en presenteren
met trots hun gloednieuwe show! De nieuwe Superstars of Magic beschikken over een maximale lading
charme, magie en magische grappen. Verbluffende ontknopingen bewijzen dat ze niet langer twee
charmante tovenaarsleerlingen zijn maar ware meesters in het vak.
Ze hebben elkaar gevonden, zijn voor elkaar gemaakt. Wie Siegfried & Joy op het podium heeft gezien,
gelooft zeker en vast in magie – in de magie van sprankelend amusement!
http://www.siegfriedundjoy.de/
SVEN ROELANTS - AGENT NR. 16 (België)
14.00 – 14.30 uur – Guldensporenlaan
16.00 – 16.30 uur – Dorpsstraat
17.15 – 17.45 uur – Dorpsstraat

Het lijkt of dit non-verbale personage rechtsreeks uit de stomme film komt gereden.
Agent nr. 16 verplaatst zich op zijn retro trottinette voorzien van toeters en bellen.
Als Agent nr. 16 de orde probeert te handhaven doet hij dat op een zeer ludieke wijze en soms met een
vleugje romantiek. Hij is op zoek naar jonge boefjes en probeert ze van de straat te halen, wat tot zeer
hilarische situaties kan leiden.
http://www.svenroelants.com/
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THEATER MUTO - KORTSTE CONCERT (België)
Doorlopend tussen 15 en 20 uur
Vredelaan (zijkant Sint-Martinuskerk)

Het gordijn opent, de koorddanseres beweegt gracieus. De leeuwentemmer… temt. En Gabriëla speelt
voor jou een rock- of een klassiek nummer. Gabriëla is… een…! Maar… sst… laat dit nu net de verrassing
voor het publiek zijn!
https://theatermuto.be/
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LACHFESTIVAL – 35 jaar
ACHFESTIL – praktisch
6 – 10 juli 2022
Algemene informatie
+32 (0)11 49 20 00
lachfestival@houthalen-helchteren.be
www.lachfestival.be/pers
www.facebook.com/lachfestival

Contact
Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren
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