
 

  

 

“Woorden schieten te kort om de gelukkige gevoelens te beschrijven die ons  

te beurt vielen.” – Erik van Geit, musicalcomponist 

 

Allemaal Brel 
 

- Brel zoals u hem nog nooit gehoord hebt - 

 

 

“Wij werden meer dan 50 jaar terug in de tijd gekatapulteerd, naar het casino van Knokke 

waar we Brel live gezien hebben.” – Echtpaar Dierckx-Balis uit Wilrijk 

 

 

“Mooie, intieme, breekbare beelden afgewisseld met een innemende vrolijkheid binnen een 

krachtig scènebeeld…" – Dirk Ceulemans, lichttechnicus en -ontwerper 
 

 

 

“Nostalgie in een modern jasje! De hele avond genoten!" – Vriendinnengroep uit Lier 
 

 



Allemaal Brel – de voorstelling 
 

In Allemaal Brel  brengen Jan Straus (piano) en Kris Steenackers (zang) ruim een uur lang de sfeer 

van de revues van Jacques Brel. Als twee geboren entertainers praten ze de nummers aan elkaar 

in een show die gemaakt is voor elk podium: van huiskamer tot cultureel centrum.  

 

Brel staat voor intensiteit en energie, maar ook voor intimiteit en breekbaarheid. 

Die uitersten en alles daartussen raken Kris en Jan aan tijdens de voorstelling: ze brengen Brel op 

hun manier – soms dicht bij het origineel, dan weer met een creatieve twist en een streepje 

humor. 

 

Kortom, Allemaal Brel is een avond kwalitatieve muziek met een vleugje theater en vooral: 

gezelligheid! Kris en Jan kijken er naar uit om samen met u te genieten! 

 

Allemaal techniek 
 

Ons programma is all-in qua techniek voor versterking en presentatie. 

• Kris zorgt voor een kwaliteitsvolle draadloze condensatormicrofoon en de daarbij 

behorende monitoring en versterking. 

• Jan speelt heel graag op een akoestische piano, indien aanwezig – buffet of vleugel. 

Niet alleen muzikaal maar ook qua sfeerzetting maakt dit het plaatje compleet. 

Is er geen akoestisch instrument aanwezig? – geen probleem: wij zorgen zonder 

meerkost voor een elektrische piano. 

• Een witte fond voor de projectie is ideaal. Als alternatief kunnen wij steeds ook een 

projectiescherm voorzien. 

 

Allemaal euro’s 
 

We maken graag duidelijke afspraken rond de vergoeding voor onze show. 

Contacteer ons om een concrete prijsbepaling af te spreken. 

 

Allemaal benieuwd? 
 

Neem een kijkje op www.allemaalbrel.be/media voor een voorproefje!  

 

Allemaal vragen? 
 

Geen nood: contacteer ons gerust via één van de volgende kanalen: 

 

info@allemaalbrel.be 

+32 (0)479 99 18 78 (Kris) 

+32 (0)476 29 59 40 (Jan) 

voorproefje 

http://www.allemaalbrel.be/media
mailto:info@allemaalbrel.be

