
               Inner Wheel goes COMEDY 

 

 

Arnout WIE? 

 

 
 
In 2009 liet de jury van Humo’s Comedy Cup 
(Urbanus, Guy Mortier en Tom Lenaerts) zich 
overtuigen door de subtiele en originele 
humor van Arnout Van den Bossche en 
bekroonde hem tot winnaar van Humo’s 
Comedy Cup 2009. Nog datzelfde jaar kaapte 
hij ook de hoofdprijs weg op het Deltion 
Cabaret Festival in Nederland. 
 
Deze overwinningen waren dé trigger voor 
Arnout Van den Bossche om zijn zekere job als 
ingenieur-consultant te laten varen en voltijds 
cabaretier te worden. Natuurlijk draagt hij nog 
heel wat mee uit zijn vroegere carrière. 
Messcherpe analyses, glasheldere schema’s, 
best practices,… en voor alles een sluitende 
uitleg kunnen geven; vooral dan achteraf. Op 
zich dus niet veel verschil met wat Arnout Van 
den Bossche vandaag op het podium doet. 
 
Sinds 2011 gaat Arnout Van den Bossche door 
het leven als zelfverklaarde “Consultant in 
Everything”. Gezien deze titel nog niet 
bestond, heeft hij zichzelf meteen tot 
“Wereldkampioen” gekroond. Hoe zou je zelf 
zijn? Gepokt en gemazeld als “Consultant in 
Everything”. 
 
 

Cabaret door een ‘consultant in everything’ 
 

 
 

BURN-OUT voor BEGINNERS!  
 
Als je denkt dat jij het slecht getroffen hebt op je werk, 
kom dan zeker kijken naar ‘Burn-out voor beginners’. 
 
Vijftien jaar lang vervolmaakte Arnout zich in de kunst 
van werk uitstellen, papieren goed leggen, bazen paaien 
en koffiedrinken. Zijn belangrijkste taak was het tijdig 
bezorgen van een zakje paaseitjes aan de collega’s. Omdat 
hij toch niets nuttigs te doen had, is hij maar begonnen 
met zijn echte specialiteit: mensen observeren. Wie zijn 
ze, hoe werken ze én hoe doen ze alsof? 
 
Maak kennis met Arnouts verleden op de werkvloer waar 
hij naar eigen zeggen ‘meer komedie moest spelen dan op 
het podium’. In deze show passeren zowat alle archetypes 
van de werkvloer de revue: de overgevoelige seut, de 
vergaderbemoeial, de chef zonder privéleven, de verkoper 
met ego-problemen, de politicus met de uitleg achteraf, de 
bazin die elke middag alleen haar boterhammen opeet en 
natuurlijk de zwartwerkende collega die iedereen kent. 
 
Arnout heeft ze allemaal vakkundig voor ons 
gadegeslagen. Met zijn onafscheidelijke bord en stiften 
geeft hij je zijn eigen tips voor het overleven in deze 
plezante mensenjungle. Subtiel, diepmenselijk, 
herkenbaar en hilarisch, de beste remedie tegen een burn-
out. Of hoe je de dingen leert relativeren met humor . 
 

 

 
Info en tickets?  
 
Bel 0483 34 46 35 of mail naar 
innerwheelvriendinnen@gmail.com. 


