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Van de regen in de drup.  
Van covid naar een oorlog in Oekraïne en een energiecrisis op de koop toe.  
We zitten tot onze nek in de shit.  
We moeten de problemen niet eens zover zoeken.  
Er is een onderwijscrisis en een crisis in de kinderopvang. 
Veerle Malschaert kan er als alleenstaande moeder over meespreken.  
En toch heeft ze nog tijd om te daten.  Af en toe en met hilarische gevolgen.  
En anders is er nog die aantrekkelijke buurman… 
 
Veerle Malschaert is een comédienne die geen tijd te verspillen heeft aan luxeproblemen. 
Haar problemen zijn ook die van u. Ze gooit lijf en leden in de strijd om gehoord te worden. 
En wat schept een grotere band dan lachen met elkaars miserie en samen op zoek te gaan 
naar een uitweg?  Want dans le kakka, tu dois devenir Pippi! 
 
Veerle Malschaert volgt, net als Pippi Langkous, haar eigen parcours. Ze ontwikkelde een 
uniek genre dat je nog het best kan omschrijven als openhartige, rake en troostende comedy,  
 
Trends : “.. een breuk gelachen. Waarom zit deze vrouw niet in de jury van De Slimste Mens ? 
Wat een rake observaties, wat een spraakwaterval, wat een ijzersterke comédienne. Veerle 
Malschaert brengt bijna fysieke comedy …” 
 
Op Zondag : “Veerle Malschaert grossiert in gekke bekken en oneliners die je onmiddellijk wil 
noteren als je tenminste tijd zou hebben, want daar rolt al een volgende hilarische uitspraak 
over haar lippen. Haar nieuwe show “Je suis Pippi” toont een volwassen comédienne die elke 
mannelijke collega van zijn troon kan stoten. Geef deze vrouw meer podia, ze behoort tot het 
beste wat er in comedyland rondloopt…” 
 
Tekst en spel: Veerle Malschaert  
Regie: Ivan Pecnik 
 
Speelperiode :  Gehele seizoen  
Voorwaarden :  Garantie € 1.325 + reiskosten + BTW – partage 80/20 

+ techniek/AR/catering 
 
 

https://www.wimclaeys.be/

