
ARNE SIERENS & CO met Mareille Labohm, Veerle Malschaert, Stefaan De 
Winter en Willy Herremans 
ALLES IN BRAND (16 + en avond) 
Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=NvMlbP6RmEo 

 
Op weg naar de jaarlijkse brandweerviering ziten de brandweerkapitein en zijn team plots 
vast in een grote kettingbotsing!  
Speeches en de oproep bij mensen om vrijwilliger te worden, moeten echter absoluut 
doorgaan en noodgedwongen overgenomen worden door anderen.  
Uiteraard mag ook de hommage aan de 37-jarige carrière van de gepensioneerde 
topbrandweerman Willy Blanchaert niet uitgesteld worden.  
 
Aanwezige collega’s komen hierdoor ongepland aan het woord. Ambulancière Isabelle weet 
alles van bijstand en mensen redden. Ze wordt hierin voluit gesteund door chauffeur en 
stagiair Randy. Intussen is ze ook heel verward door de onverwachte aanwezigheid van haar 
ex-man sergeant Jeremy. Jeremy en Willy laten iederéén metéén enthousiast meeleven over 
wat dat feitelijk is om brandweermens te zijn. Ge hebt geen gedacht hoe vaak er iets in brand 
vliegt in deze wereld. Ah ja, ook vaak ons hart.  
Na Zingarate pakt Arne Sierens opnieuw uit met een buitenspektakel. Bij mooi weer in 
openlucht, bij slecht weer in een loods of in een zaal. Zijn er geen zitjes, vraag dan aan het 
publiek om zelf een stoeltje mee te brengen. De voorstelling is toegankelijk vanaf 16 jaar en 
kan ook als schoolvoorstelling worden geplaatst. 
 
Tekst & regie Arne Sierens * met Veerle Malschaert ( Isabelle ), Willy Herremans ( Willy ), 
Stefaan De Winter ( Jeremy ) en Mareille Labohm  
( Randy ) * decor  Guido Vrolix * assistente Tineke Van Sompel * choreografie Seppe Bayens * 
techniek Sonista * productie Perpodium, Koortzz, vzw Sierens & Co 
 
REACTIES : “Een prachtige hommage aan onze hulpverleners met een puur verhaal waarin 
zoveel plaats is voor een ontspannende lach en een uitbundige dans als voor een oprechte 
stilte.” ( Cultuur beweegt in Nieuwpoort ) 

“Stefaan De Winter ijsbeert, zingt, grapt, tuurt in het publiek, vertelt, huilt, roept en gebruikt 
handen en voeten om zijn personage een ziel te geven. Dat lukt fantastisch goed. Ook 
Malschaert slaagt daar sterk in. Malschaert is ook stand-upcomedian en die ervaring schakelt 
ze hier feilloos in om ad rem in te spelen op publieksreacties. Het werkt voortreffelijk. ( ... ) De 
voorstelling is absoluut onderhoudend, deels ook dankzij de muzikale intermezzi. De acteurs 
staan met vuur op de scène. Met deze ploeg - lijkt Sierens terug enkele straffe acteurs rond 
zich te verzamelen die zijn teksten kunnen laten opvlammen. Uitkijken naar meer en beter 
werk van deze bende!” ( Els Van Steenberghe – Knack ) 
 
Speelperiode :  juli, augustus, september, oktober 2022.  
Voorwaarden :  Garantie € 2.850 + reiskosten + BTW – partage 80/20 

Inbegrepen zijn 10 affiches en 250 flyers 
Organisator voorziet techniek en catering 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NvMlbP6RmEo

