Steven Mahieu, Zonder Filter

Stel nu eens gewoon dat er een filter is. In je hoofd.
En stel dat die echt alles filtert, dus ook wat je denkt én wat je voelt.
En stel dat je op basis daarvan leeft en handelt.
Omdat dit is wie je echt denkt dat je bent.
Maar stel nu ook eens dat je die filter kan wegnemen
én dat je dan onmiddellijk een voorstelling begint te schrijven.
Wat zou dat geven?
Wordt het dan gênant, pijnlijk of blijft alles gewoon hetzelfde als ervoor?
In ieder geval, “Zonder Filter” is de derde avondvullende voorstelling van Steven Mahieu. Kom zelf kijken
hoe zo’n filterloze Steven eruit ziet.
* De Standaard (****): "Recht in uw gezicht"
* De Redactie: "Duidelijk het beste wat hij al gemaakt heeft in een klein tien jaar."
* Knack: "Hou hem in de gaten, deze 'Jambers van de thermostaat'."
* Het Nieuwsblad (****): "'Gewoon' comedy op topniveau"
* De Morgen, dubbelinterview met theatermaker Arne Sierens: "Steven heeft de drang om op het
podium te staan, te ploeteren in zichzelf, een wonde te genezen, mentaal iets kapot te slaan."
* Wouter Deprez op WTV: "Het moment waarop je het meesterschap bereikt. Dat is waar Steven zich
met deze voorstelling bevindt."
* De Zondag: "Mensen zullen zien wie ik echt ben."
* Het Nieuwsblad: "Het leven, en hoe mensen met dat leven omgaan. (...) Dat is van waaruit Steven
Mahieu vertrekt voor zijn comedyshows."
* Krant van West-Vlaanderen: "Mijn doel is om het onbespreekbare bespreekbaar te maken, en daar
mensen om te laten lachen."
Meer weten over Steven Mahieu? Lees dan deze recensie van De Standaard over zijn zaalshow. We
verklappen al: hij werd bekroond met vier (!) sterren. Ook Knack Focus is geïnteresseerd in dit talent en
had een interview met Steven.

Wanneer
do 4 oktober 2018 van 20:15 tot 22:00
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