
Op een persoonlijke en muzikale manier neemt Bert het publiek mee in zijn zoektocht naar 
intimiteit en loslaten. In 2019 is hij liedjes beginnen schrijven over zijn dates. In zijn voorstelling OP 
ZOEK NAAR EEN MAN brengt hij het verhaal dat alle nummers aan elkaar verbindt. Hij neemt zijn 
eigen verlangens en gevoelens onder de loep en vraagt zichzelf af naar welke soort man hij op 

zoek is. En zegt dat ook iets over hoe hij in het leven staat?

Bert Van Puymbroeck (1992) is al zijn hele leven op zoek naar de 
verbinding met zichzelf en met de ander. Daarin hebben acteren, 
liedjes en teksten schrijven, een theateropleiding aan Kaaiman 
(de Warande) en het Conservatorium van Antwerpen, maar 
ook andere opleidingen als Logopedie en Craniotherapie een 
wezenlijke bijdrage aan geleverd.

Van kindsbeen tot op heden is Bert te zien in professionele 
theaterproducties bij Laika, Muziektheater Transparant, 
fABULEUS, Studio Orka, etc. In 2012 start hij het theatercollectief 
Apollo 13 met Annelore Van Eyken en Jana De Kockere.

In 2019 is Bert te zien op het Antwerp Queer Arts Festival met zijn 
muziek, gevolgd door zijn eerste single ‘Mijtijd’. In het voorjaar 
van 2022 start hij met zijn cabaretshow ‘Op zoek naar een man’ 
waarin hij het publiek meeneemt in zijn zoektocht naar intimiteit 
en loslaten.

#lgbtqia+ #seksualiteit #liefde #relaties #zoektocht #identiteit #intimiteit #twingers #dertigers 
#nederlandstaligemuziek #pride #kleinkunst #humor #theater #muziektheater #cabaret #intiemesetting

Trailer
Op Zoek Naar Een Man

Captatie
Op Zoek Naar Een Man

Persfoto’s

https://www.youtube.com/watch?v=P_tzF0Dsp90
https://www.youtube.com/watch?v=IB3IFlkIYvI&feature=youtu.be
https://www.bertmusic.eu/producties


De gehele voorstelling duurt 60 minuten. Er is geen 
pauze.
Technieker Saif Salloomi mee aanwezig voor opbouw 
en performace
4u opbouw tijd nodig – 1u soundcheck
Lichtplan en geluidsplan (zie bijlage)
Kleedkamer noodzakelijk

Grootte podium: minimaal 20 m2

Decor: digitale piano, loopstation, kledingrek

Benodigdheden te voorzien door locatie: pianokruk 
(kan zelf voorzien worden indien nodig) en stoel

Speler
Bert Van Puymbroeck

Technieker
Saif Salloomi

Productie
Jimmy Goolaerts 

bertvp.music@gmail.com
0496 90 53 58
www.bertmusic.eu

Performance van 10, 20 of 30 minuten in blackbox, 
voorprogramma of event op locatie. Een afwisseling 

van verhalen en muziek.

Grootte podium: minimaal 15 m2

Decor: digitale piano, loopstation, kledingrek

Benodigdheden te voorzien door locatie: pianokruk 
(kan zelf voorzien worden indien nodig) en stoel

OP ZOEK NAAR EEN MAN

VOORSTELLING
60 MINUTEN

PERFORMANCE
10 - 30 MINUTEN

Vergoeding
1 150 euro exclusief BTW en transportkosten, 
berekend met de juistisjuist-tool
Of met een partage

Vergoeding
500 euro exclusief BTW, transportkosten en eigen 

technieker of met een partage.
Vergoeding te onderhandelen naar gelang 

verwachtingen, locatie, bedoeling, tijdsinvestering. 



BIJLAGE
OP ZOEK NAAR EEN MAN

LICHT VOORSTELLING

Ontwerp
Saif Salloomi
Louai Hashem

LICHT PERFORMANCE
Te voorzien door organisatie op locatie

Technieker om mee op te stellen en beperkte licht 
switchen te maken indien nodig tijdens performance.

Intiem licht met een aantal spots gericht op piano en 
naast piano of andere belichting die ervoor zorgt dat 
performance duidelijk voldoende te zien is in intieme 

setting.

GELUID VOORSTELLING & PERFORMANCE
• 1 microfoon met statief en kabel of 

zendmicrofoon (afhankelijk van grootte van zaal)
• mengtafel
• main speakers
• monitor
• 2 jack kabels aansluiting digitale piano en 

loopstation
• DI’s voor omzetting jack-XLR-kabels naar 

mengtafel

Te voorzien door organisatie
• Technieker om mee op te stellen en te 

soundchecken

Geluid dat zelf meegenomen kan worden 
• Digitale piano
• Loop station


