full contact tour
steven mahieu - 6 maart 2020

Geef toe, niemand is te overtuigen met een tekstje over de inhoud van een nieuwe voorstelling. Laten we daar dus
geen inkt aan verspillen. De ‘Full Contact Tour’ is de vierde
zaalshow van Steven Mahieu en toont de comedian op zijn best: heftig*.
* “heftig” in Van Dale:
1 driftig, onstuimig (in woord of gebaar)
2 hevig, krachtig, fel
3 erg goed, leuk
De ‘Full Contact Tour’ start met een reeks optredens op comedypodia in alle centrumsteden, om daarna uit te
zwermen naar de rest van Vlaanderen: in grote en kleine theaterzalen, van

Hamont-Achel tot Koksijde.
Op dertien jaar tijd is Steven Mahieu uitgegroeid tot een vaste waarde: volle zalen, lovende recensies en steeds maar
groeiend publiek. Zijn debuut ‘MAHIEUSTUEUS’ won de jury- én
publiekprijs op Humorologie. Zijn volgende, ‘Maniak’, bevestigde met vier sterren in alle pers. Drie jaar later leverde
hij ‘Zonder Filter’ af en ook deze werd lovend onthaald. VRT NWS sprak zelfs van “het beste wat hij al gemaakt heeft”.
Hoe langer hoe meer weet Steven waar hij voor gemaakt is: onder de huid proberen te kruipen van zichzelf en zijn
publiek. Je zal hem niet snel op televisie zien of in een of andere
videoblog. Hij voelt zich het best met het pure spul: het podium.
De pers over 'Maniak' (2014):
“In 2011 was Mahieustueus het meest beloftevolle comedydebuut, Mahieus tweede show bevestigt dat kunnen” (De
Morgen****)
“Comedy recht uit het hart” (**** De Standaard)
“Het theatrale laat hij achterwege, hij glipt op het podium, ratelt door zijn microfoon en bedwelmt zijn publiek. Met succes, met
gelach en met applaus.” (De
Redactie****)
en over 'Zonder Filter' (2017):
“‘Zonder Filter’ van Steven Mahieu is het pure spul. Duidelijk het beste wat hij al gemaakt heeft in een kleine 10 jaar op het
podium.” (VRT NWS)
“Recht in uw gezicht” (De Standaard****)
spel: steven mahieu
coaching: wouter deprez
voorprogramma: pieter elias

website: http://www.stevenmahieu.be

Wanneer
vr 6 maart 2020 van 20:15 tot 22 uur

Prijs
€ 16
voorverkoop: € 14
abonnement: € 12

Bestel tickets
Ruilbox

