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Comedy van de bovenste plank, humor met een grote G! Voor het achtste jaar 

op rij organiseert Mephistow.be zijn beruchte Comedy Night. In een mooi kader - 

de prachtige showroom van Ghistelinck te Waregem - komen zoals steeds 

gerenommeerde artiesten, gecombineerd met aankomende talenten, het beste 

van zichzelf geven! 

Losse stoelen of liever aan tafel met een hapje erbij? Met vrienden of als heus 

bedrijfs-event? Met factuur of als particulier? Alles kan! 

Dit jaar met 2 toppers om U tegen te zeggen! Kom en ontdek het vooral zelf… 

 

 

Klik HIER voor online tickets 

Mephistow Comedy Night 

24 Maart 2017 
Showroom Ghistelinck - Waregem 

Franklin Rooseveltlaan 165 
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Voor het vierde jaar op rij worden we weer gehost in één van de mooiste 

showrooms van het land. Bovendien met grote parking en vlakbij de afrit E17. 

 

Zitplaats (Niet genummerd) 15 euro VVK - 18 euro ADD 

Aanvang 20u30  

BUSINESS PARTNER (50 euro) Logo op projectiescherm • Spandoek in zaal • 

2 vrijkaarten 

BIG PARTNER (100 euro) Logo op projectiescherm • Logo op Website • 

Spandoek in zaal • 4 vrijkaarten 

 

Of liever een tafeltje: 

 

Klik HIER voor online tickets 
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Als jonge twintiger begon Harald in 2009 met stand-up 

comedy en sindsdien klimt hij op podia en bierbakken in 

cafés, jeugdhuizen, theaterzaaltjes en CC’s. Hij 

organiseert, presenteert en factureert. Sommigen 

durven hem wel ’s te omschrijven als de ‘ideale 

schoonzoon op het podium’, maar die mensen bliezen 

achteraf positief. Harald is ook nog steeds in de running 

voor het wereldrecord ‘Meeste optredens zonder ooit 1 

minuut met je dwaze kop op televisie te zijn geweest'. 

Harald merkt situaties op die anderen voorbijlopen en schopt er nadien nog ’s 

tegen. Hij ziet dingen die de meesten niet zien. Vroeger zou je daarvoor in therapie 

moeten gaan, maar hij gebruikt het liever als inspiratiebron voor grappige 

anekdotes en kritische verhalen. De actualiteit druppelt geregeld door in z’n 

grappen, maar ook absurde cadeaubonnen of kinderen die ‘Succes’ heten zijn niet 

langer veilig. Nooit grof, maar altijd met een scherp randje. En er eindigt altijd wel 

iemand in z’n blootje: meestal hijzelf. 

 

 

  

 

Talent Management doe je met passie en feeling. Feeling voor HR, passie voor een 

onberispelijke klant- en kandidaatsvriendelijkheid. A&S Careers heeft als selectie- 

consultancykantoor een stevige reputatie te verdedigen. Wij zijn een gewaardeerde HR-partner 

van heel wat ondernemingen die talent alle ruimte geven. Wij zien het personeelsbeleid als een 

totaalconcept, en geven vanuit een kwalitatieve focus duidelijk en transparant advies. We 

houden voeling met onze klanten en kandidaten en kunnen op die manier gerichte 

mogelijkheden en oplossingen aanbieden. 
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Joost Van Hyfte 

Deze kokende grapjas, of 

grappende kok zo u wil, is de 

leutigste publieksopwarmer van 

Vlaanderen. Hij is afkomstig uit 

Zelzate, en dat is op zich al 

lachwekkend. 

  

We boekten hem reeds enkele jaren 

terug in Beveren-Leie, en net als 

vorig jaar op Unizo's Nacht van de 

Humor speelde hij toen alle andere 

comedians, zowel toppers als 

gevestigde waarden, vakkundig 

naar huis. 

 

Welkom terug Joost! 

 

 

Facebook  
 

 

Website  
  

  

  

 

 

 

GILI 

Niet zonder trots presenteren we u 

de nieuwe show van GILI! Nog maar 

sinds februari op tour met een 

nieuwe show, en nu al te bezien in 

Waregem! 

  

Zijn vijf zintuigen zó goed gebruiken 

dat het lijkt alsof hij een zesde zintuig 

heeft: dat is het vak dat mentalist Gili 

tot een ware kunst wist te verheffen 

en waarmee hij vermeende 

paragnosten en helderzienden 

liefdevol belachelijk maakt. 

 

Laat u verbazen! 

 

 

Twitter  

 

 

Email  
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WEEKENDJE GRATIS MET NIEUWE MERCEDES E-coupé TE WINNEN! 

 

 

 

 

 

Na de succesvolle start vorig jaar van de C-Klasse Coupé, komt Mercedes-Benz heel snel met 

een versie van de grote broer, de E-klasse! 

 

Brengt deze E-Klasse Coupé u meteen in verleiding? We verloten tijdens de pauze een 

weekendje gratis! En binnenkort zijn er een paar verlengde weekends... ;) 

 

Group Ghistelinck - F.Rooseveltlaan 165 - Waregem.  

 

 

 

 

Callewaert Wemel 

 

 

 

De praktijk is gespecialiseerd in het revaldieren van mensen met sport- en orthopedische letsels. Wij helpen u vlot en 

deskundig doorheen uw herstelproces, of dit nu gaat om een klein spierletsel, een rug/nekprobleem of een veel 

intensievere revalidatie zoals kruisband-, meniscus- of kraakbeenrevalidatie. 
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Foto's DUVEL DELUXE 2016! 

 

We danken u en éénieder aanwezig om er alweer een spetterend feestje van te maken! 

 

Klik HIER voor de foto's van editie 2016! 

 

 

 

See you next year, voor de 16e editie! Stay tuned!! 
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