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CONCEPT

DOUG ADKINS
AMERICAN ROAD SHOW

Doug Adkins is the real deal. Country muzikant, zanger en songwriter die alle kneepjes 
van het vak kent. Deze heeft al samengewerkt met menig groot countryartiest en komt 
zijn grote kunnen tonen in België, meer bepaald in Duvel Depot! Zijn muziek kunnen we 
als volgt beschrijven:
 
Americana Road Show is Route 66, Honky Tonk, Country, Rythym and Blues!  Een voor-
beeld van typische Americana muziek waar de verschillende stijlen samensmelten tot één 
grote reis door het muzieklandschap!



donderdag

22

aug

vrije toegang

The Guv’nor is een 4 koppige band met een repertoire van vooral Engelstalige eigen 
songs. De muziekstijl varieert van pop tot disco, jazz tot swing, easy listening tot World.
Even voorstellen, hun drummer Willy stond in een ver verleden aan de geboorte van de 
Nederlandstalige band Noordkaap en heeft absoluut kennis en inspiratie op vlak van com-
poneren en arrangementen schrijven.

THE

CONCEPT

GUV’nor

Hun zangeres Julie heeft op haar 
jeugdige leeftijd al heel wat muzika-
le watertjes doorzwommen en heeft 
een stem zo vast als een klok.

Ook Joke (heel recent komen aan-
sluiten) heeft een onwaarschijnlijke 
krachtige stem die zeker van pas 
komt in ons repertoire. En tenslot-
te Koen, toetsenman en evenzeer 
gedreven zoals Willy om elke songs 
tot een goed eind te brengen.

Ze zijn gehuisvest te Lommel maar 
komen in Breendonk het beste van 
zichzelf geven!
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sept

tickets €18

CONCEPT

COMEDY @ 
the brewery

amelie albrecht
Over het leven van de 25-jarige 
Amelie kunnen we kort zijn: niet 
noemenswaardig. Tot voor kort was 
ze een ongemotiveerde postbode en 
heeft maar twee interesses, name-
lijk: Duvel. Haar hond en het bier. 
Een quarterlife-crisis zal haar niet 
overkomen, dat is te vermoeiend. 
Het liefst wil ze een job waarvoor 
je weinig moet doen en altijd kan 
uitslapen. Dus doet ze comedy.
Haar stijl is onvervalste stand up 
comedy met een zeker je-m’en-fou-
tisme en veel zelfrelativering.
Amelie is nog geen jaar bezig, maar 
won in december wel meteen de 
Humo’s Comedy Cup 2018.

Na het grote succes van onze eerste editie van Comedy @ the brewery zijn we toe aan de 2e 
editie! Deze keer heten wij Amelie Albrecht welkom, de winnares van de Humo’s comedy 
cup 2018, Lukas Lelie, vaste sidekick van de Ideale Wereld en rijzende ster Stijn Verdegem!



COMEDY 

@ the 

brewery

Lukas Lelie stapte in november 2012 in de Trukendoos 
(Stasegem) voor het eerst op het podium tijdens de 
voorronde van Humo’s Comedy Cup. Sindsdien won hij 
de Lunatic Comedy Award, de Culture Comedy Award, 
mocht zich een jaar lang het grootste stand-up comedy 
talent van Nederland en België noemen en mag ook de 
Humo’s Comedy Cup intussen op zijn naam schrijven.

In 2017 kwam Lukas Lelie met zijn eerste avondvullende 
show: “Ik doe mijn best”. Het is al lang duidelijk dat 
deze jonge comedian het één en ander niet helemaal 
begrijpt en niet kan. Aangezien het leven er door ouder 
te worden niet bepaald gemakkelijker op geworden is, 
betekent een volavondshow van Lukas extra veel onkunde, 
onbegrip en vooral: heel veel jokes. Lukas’ stijl kan 
omschreven worden als “awkward” met veel oneliners 
en absurditeiten. Hij beschrijft de triestige staat van zijn 
leven en onbegrip tegenover de wereld rond hem.

LUKAS LELIE

Stijn is een kinderverzorger uit Gent. 
Naast het proberen opvoeden van 
kinderen probeert hij ook menig man aan 
het lachen te brengen. Zijn humor kan 
worden beschreven worden als niet persé 
HAHA, maar ‘’Hey, da’s slim gevonden!’’. 
Winnaar van de JSK Comedy Cup, 
Publieksprijs Commeere Comedy Cup en 
halve finalist van de Radio 2 Humorklas. 
En ongetwijfeld een winnaar van uw hart.

stijn verdegem



donderdag

17

okt.

Mathieu & Guillaume zijn twee broers uit Antwerpen. Ze brengen kleinkunst, 
Nederlands- en Franstalige pop tot moderne chanson. Hun twee stemmen, gitaar en 
mondharmonica geven een eigen herkenbare sound. Deze troubabroers komen overal 
graag en nog het liefst daar waar ze hen het minst verwachten.

U kan ze kennen als support bij de voorstelling van Ruben Van Gucht: Sportman.
Sinds 2014 zijn ze tevens de vaste zangers in de huisband van het 
zaterdagochtendprogramma De Weekwatchers op Radio 2.

MATHIEU & 
GUILLAUME

CONCEPT

vrije toegang
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CONCEPT

DRIES!
Dries De Vis (Voor de leeuwen, GoGoGo, Familie, Witse,…) heeft een passie voor 
kleinkunst. Luisterliedjes voor het volk die aan de hand van persoonlijke verhalen en 
anekdotes met u worden gedeeld.

Samen met een pianist brengt hij akoestisch & puur de bekendste Nederlandstalige 
klassiekers. Van Louis Neefs tot Will Tura, van Wim Sonneveld tot Stef Bos, van Johan 
Verminnen tot Bart Peeters en nog zovele anderen.
Een repertoire dat u nostalgisch doet wegdromen !

PU
UR


