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Live Shows
Stand-up
Comedy

Comedyhuis
Het Comedyhuis is het enige gezelschap in Utrecht dat
zich 100% specialiseert in stand-up comedy.
We geven wekelijkse shows in de Comedyhuis Club in
Utrecht (Oudegracht 36). Ook geven we workshops
stand-up comedy, organiseren we mede het Utrecht

International Comedy Festival en zijn we te boeken
voor een vrolijke noot op uw bedrijfsborrel of
verjaardagsfeest, verzorgen we wrap-ups van
evenementen en draaien we line-up shows in kroegen
en feestzalen. Het Comedyhuis heeft al bijna 10 jaar
één doel: een glimlach op uw gezicht toveren en u een
leuke dag bezorgen.

Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus.

dians en cabaretiers op als Arie
Koomen, Adam Fields, Jan-Jaap
van der Wal, Pieter Jouke, Rayen
Panday, Silvester Zwane-veld,
Dolf Jansen en vele anderen.
De magie van stand-up comedy is
dat het overal past. Van theaters
tot poppodiums en kleine kroegjes:
met de jarenlange ervaring van de
leden van het Comedyhuis kan
overal een mooie avond of
middag worden neergezet. En dat
hoeft niet duur te zijn, want de
comedians zijn ook los te boeken.

Comedy Shows
De basis van het Comedyhuis is
stand-up comedy: een show met
drie of vier ervaren comedians en
een MC/presentator om de avond
aan elkaar te praten.
Gegarandeerd een leuke avond
met de beste comedians van
Nederland.

Het Comedyhuis heeft het 06nummer van zo’n beetje alle
stand-up comedians van Nederland en België. Het is tenslotte de
organisatie die het grootste
stand-up comedyfestival van de
Benelux mede organiseert: het
Utrecht International Comedy
Festival. Tijdens dit festival in
Utrecht traden bekende come-

Prijsindicatie:
Van een korte 30 minuten show
met 1 of 2 acts en MC (Master of
Ceremony) voor 700 euro tot een
volwaardige comedy-avond van 2
maal 45 minuten met 4 of 5 acts
en een MC voor 1750 euro.
Of kies voor een Improvisatieshow
van 45/60 minuten met 2 acteurs
en 1 muzikant vanaf 1250 euro.
Excl. BTW en reiskosten.

Maatwerk
Bedrijfsbijeenkomsten zijn nuttig, maar vaak
ook een beetje saai. En dát kan het Comedyhuis
oplossen met bijvoorbeeld een workshop
stand-up comedy of een spetterend optreden
met speciaal voor de gelegenheid geschreven
grappen. Want zelfs de saaiste bedrijfsbijeenkomst wordt beter met wat humor!
Voor een bedrijfsoptreden levert het Comedyhuis graag ‘maatwerk’: oftewel een optreden
vol met grappen over uw bedrijf en evenement.
Zo ’ n o p t r e d e n z o r g t m e t e e n v o o r e e n
sprankelende sfeer onder bezoekers: hier
gebeurt iets unieks.
Het Comedyhuis heeft veel ervaring met
maatwerkoptredens. Zo werkten wij in het
verleden voor onder meer Amgen, de gemeente
Utrecht en het Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid.
Prijsindicatie:
10 tot 30 minuten Maatwerk Comedy
(voorwerk schrijven en aanwezig tijdens event)
van 950 tot 1750 euro (ex BTW en reiskosten).
Netwerken voor Professionals: een interactieve
presentatie/workshop over netwerken. 25-45
min. 1750 euro (ex BTW en reiskosten).

• Optreden dat 100% over uw evenement gaat
• Uw boodschap, als het moet, verwerkt in het optreden
• Unieke afsluiting (of kick-off) van uw evenement

Workshops
stand-up comedy
Bij de workshop stand-up comedy leren mensen
op vrolijke wijze hoe ze een grap moeten
schrijven en worden ze uitgedaagd om (voor hun
collega’s) hun bedachte materiaal te vertellen.
Een gegarandeerd hilarische manier om energie
in een lange bijeenkomst terug te brengen én een
geweldige manier voor collega’s om elkaar beter
te leren kennen!
Bovendien worden tijdens de workshop taboes
of kleine ergernissen op de werkvloer op grappige wijze benoemd.
Een comedyworkshop van het Comedyhuis is dus
niet alleen een leuke manier om een uurtje (of
langer) door te brengen met elkaar maar leidt
ook tot meer collegialiteit!
• Op een leuke manier met elkaar bezig zijn
• Goed om op een vrolijke manier kleine ergernissen

openbaar te maken
• Gezellige manier om de tijd door te brengen
• Leuke manier om energie terug te brengen in een

bijeenkomst

Prijsindicatie:
Masterclass Humor per dagdeel 750 euro.
Workshop Improviseren per dagdeel 750 euro.
How to be a comedian in one day: in overleg.
Alle prijzen zijn excl. BTW en reiskosten.

Workshop +
optreden
When you talk the talk, you better walk the
walk! En daarom is het Comedyhuis ook in
te huren voor een comedy-workshop met
afsluitend een optreden van onze ervaren
comedians.
Dit is een perfecte manier voor werknemers om iets actiefs te doen om daarna
lekker ontspannen te lachen om comedy
van het hoogste niveau.
Bol.com koos voor deze opzet tijdens een
bedrijfsfeest voor 2000 werknemers in de
WagenWerkplaats in Amersfoort met als
thema The Roaring Twenties. Verkleed als
gangsters gaven de Comedyhuis comedians
eerst workshops comedy om vervolgens een
geweldig optreden neer te zetten (zie foto).
Het werd een spetterende dag voor zo’n
2000 werknemers, mede dankzij het harde
werk van de artiesten van het Comedyhuis.
Prijsindicatie:
Op aanvraag.

• Overdag bezig, ‘s avonds genieten
• Volledig programma voor de hele dag
• Leuke afwisseling: eerst samen werken, dan comedy kijken

(Humoristische)
video
Het Comedyhuis is multimediaal grappig en kan
dus ook voor uw bedrijf een grappige video
maken waarin bijvoorbeeld een nieuwe manier
van werken wordt uitgelegd, of een productpresentatie wordt begeleid.
Ook verslaggeving hebben wij onder de knie:
samen met de ervaren cameraman Jop de Jong
van Grumble Film maken wij in een handomdraai
een leuk videoverslag inclusief interviews van uw
feestje of bijeenkomst. Die kunt u vervolgens
gebruiken om iedereen die er niet bij was toch te
laten meegenieten.

• Grappige manier om meerdere facetten van één dag

in één keer te kunnen belichten
• Leuke combinatie van verdieping (d.m.v. interviews)

en luchtigheid (d.m.v. humor)
• U heeft meteen iets blijvends dat u aan de

thuisblijvers kunt laten zien
• Wrap-up movies stralen naar de buitenwereld uit dat

uw bedrijf humor heeft.

En uiteraard praten de Comedyhuis-comedians
alle filmpjes aan elkaar met hun aansprekende
combinatie van humor, intelligentie én smaakvolle brutaliteit.
Prijsindicatie:
Op aanvraag.

Wrap-up/
dagsamenvatting
Aan het einde van een lange dag vol
vergaderingen of presentaties is het publiek vaak
murw gebeukt met informatie en weet de
gemiddelde bezoeker al lang niet meer wat er
nou aan het begin gezegd werd. Gelukkig is daar
makkelijk iets aan te doen met een humoristische
wrap-up!
Tijdens de wrap-up geeft een comedian die zich
heeft ingelezen in de materie een samenvatting
van de dag. Natuurlijk mét een komische noot. Zo
gaat het publiek blij naar huis, terwijl ze
tegelijkertijd nog even herinnerd worden aan
alles dat ze hebben gezien. Dubbele winst dus!
Het Comedyhuis heeft meerdere comedians die
gespecialiseerd zijn in dagsamenvattingen.
U kunt natuurlijk ook denken aan een komische
en/of interactieve warm-up aan het begin van de
dag om alle neuzen de goede kant op te krijgen en
de dag lekker energiek te beginnen.
Prijsindicatie:
Warm up of wrap up 10-15 minuten 1350 euro.
Prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.

• Energiek einde van een lange dag
• Handige manier om het publiek nog even te herinneren

aan wat ze hebben gezien
• Publiek gaat vrolijk naar huis én leert wat

Dagvoorzitterschap
Op zoek naar iemand om uw bijeenkomst aan
elkaar te praten op een luchtige maar ook
intelli-gente wijze? De comedians van het
Comedyhuis hebben dit al meerdere keren
gedaan en helpen u graag uit de brand!
Met een presentator van het Comedyhuis haalt
u iemand in huis die gevat én geïnformeerd is,
maar ook iemand die in het geval van een
technische storing moeiteloos een volle zaal 10
minuten weet te vermaken.
Kortom, met een dagvoorzitter van het
Comedyhuis kunt u rustig achterover leunen en
genieten!
Prijsindicatie:
Op aanvraag.

• Comedyhuis dagvoorzitters improviseren moeiteloos
• Humoristisch, gevat én goed geïnformeerd
• Denken met u mee over perfecte invulling van het

programma
• Professioneel en ervaren
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