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Biografie Nabil 
 
“En weer een toptalent uit Brabant”. Zo luidt de titel van 
de lovende recensie die Nabil  
binnen sleepte met zijn tweede avondvullende 
voorstelling ‘Monopoly’. De recensie is geschreven door 
de criticus Patrick van den Hanenberg voor de 
Theaterkrant. 
De acterende, beatboxende, pianospelende cabaretier 
Nabil (Aoulad Ayad) werd geboren op 7 juni 1984 te 
Waalwijk. Hij begon als humanbeatboxer bij 
theatergezelschap ISH. In 2006 werd hij als beatboxer 
Nederlands kampioen en werd kort daarna gevraagd om 
op te treden voor de troepen in Afghanistan. 
Als acteur speelde hij in verschillende series zoals 
‘ONM’, ‘De Co-assistent’ en ‘Deadline’. Daarnaast was 
hij twee seizoenen te zien in de improvisatieshow 
‘Alpacas’, de opvolger van ‘De Lama’s’ en was een van 
de panelleden van het programma ‘Baas Raymann’. 
De droom om uiteindelijk als soloartiest een avondvullende voorstelling te maken bleef hem 
achtervolgen. Hij besloot in 2015 om zichzelf in te schrijven voor het Leids Cabaretfestival. 
De jury roemt Nabils vermogen om zijn kwetsbaarheid om te zetten naar goede en scherpe 
grappen en ziet in hem een innemende, veelbelovende cabaretier met een toekomst in het 
theater. 
Kort hierna ging hij het theater in met zijn eerste avondvullende programma ‘Tijdmachine’, 
een nostalgisch programma over de zorgeloze jaren 90. Daarna volgde zijn succesvolle 
tweede programma ‘Monopoly’. Nu vraagt hij in zijn derde programma ‘Absurd’ af of hij de 
normale man is in de gekke wereld of andersom? Een programma met grappige observaties, 
herkenbaarheid, irritaties en blinde vlekken. 
 
Biografie Arie Koomen 
Arie Koomen is grafisch vormgever. Hij is bekend van het 
cabaretduo Arie en Silvester. Solo is Arie te zien bij het 
improvisatieprogramma De Lama’s (2004-2006), het 
comedyprogramma Tequila (2006) en in 2007 ook bij Doe 
Maar Normaal, de Nederlandse versie van ‘Never mind 
the buzzcocks’. Eind november 2007 maken Arie en 
Silvester Zwaneveld bekend dat ze in mei 2008 voorlopig 
voor het laatst samen in het theater te zien zullen zijn. Na 
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een onafgebroken samenwerking van 12 jaar richten zij zich op solo-projecten. Dit betekent 
niet dat Arie en Silvester hun samenwerking geheel stoppen. Voor BNN hebben ze een pilot 
voor een nieuwe tv-serie opgenomen en de omroep was enthousiast. Ook wordt in de 
toekomst een hernieuwde samenwerking in het theater niet uitgesloten.Arie Koomen richt 
zich in 2008 op zijn eerste oudejaarsconference, die BNN op 29 december uitzendt. Ook is 
hij te zien in afleveringen van het tv-programma Doe Maar Normaal. 
 
Biografie Jeffrey Spalburg 
Naast acteren begon het schrijven van eigen werk 
een steeds belangrijkere plaats in te nemen. Eerst 
werd hij de vaste schrijver van cabaretier Jörgen 
Raymann, zowel voor zijn drie avondvullende shows 
als zijn televisieproducties. Sinds 2005 is Spalburg 
vast verbonden aan het Comedy Cafe in 
Amsterdam, waar hij nog steeds regelmatig te zien 
is. Hierna begon het te kriebelen; Jeffrey wilde de 
ultieme combinatie van bedenken, schrijven en 
spelen omzetten in zijn eigen cabaretvoorstelling. In 
november 2008 ging zijn eerste avondvullende 
cabaretvoorstelling Brommers Kiek’n in première 
die hij zo’n kleine honderd keer speelde in zowel 
Nederland als Suriname. Publiek en pers in het hele 
land waren unaniem enthousiast over het verhaal 
van zijn jeugd in Twente en zijn leven van nu in de 
grote stad. In 2010 volgde Spiekerboks die hij 
succesvol ook zo’n 100 keer speelde in Nederland 
en op Curaçao gevolgd door Thuus in 2012 en Baas in 2014. Zijn cabaretprogramma’s 
werden op TV uitgezonden door de NTR en nu ook op Netflix. 
Het nummer Hengelo-o-o uit zijn voorstelling Baas werd als single uitgebracht in december 
2012 maar het werd pas een hit nadat in juli 2013 de videoclip werd gepubliceerd. De clip 
ging binnen 24 uur viral en behaalde zelfs het NOS Journaal. De remix van Hengelo-o-o, 
getiteld Paramaribo-o-o die hij samen met Kenny B maakte, volgde in december 2013 en 
stond acht weken bovenaan de hitlijsten in Suriname. In Nederland schopte het nummer het 
ook tot de nummer één positie bij jongerenzender FunX.   
 
Biografie Vincent Geers 
Nuchter, positief en een charismatische verhalenverteller, dat is Vincent Geers. Deze man 
next door vermaakt je met sketches over zijn alledaagse bezigheden en het nieuws van de 
dag, waarbij hij zichzelf en het publiek niet spaart. Inspelen op actualiteiten kan hij als geen 
ander.  Deze rascomedian verwondert zich over het dagelijks leven: van het vieren van 
surpriseparty’s tot anekdotes over zijn jeugd. Hij filosofeert over het verschil tussen mannen 
en vrouwen, komt met vlijmscherpe observaties, maakt harde grappen over zijn kinderen, om 
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je vervolgens weer mentaal naar een herkenbare situatie in de supermarkt te sleuren. Dit 
alles wordt afgeblust met vindingrijke woordspellingen, bijvoorbeeld over bepaalde sporten 
waar hij niets mee heeft. 
Vincent staat al vanaf 1999 op de planken en speelde onder andere op Lowlands, 
Amsterdam Comedy Festival en Laughing Matters 
Festival. Met zijn theatershows Onder controle, Het 
is tijd en Je moet het maar durven reisde hij de 
wereld over om te spelen voor Nederlandse expats 
in Tokyo, Jakarta, Hongkong en op Curaçao. In zijn 
prijzenkast schitteren onder andere de jury- en 
publieksprijs van Cameretten (2007). Daarnaast 
schreef Vincent mee aan Mark Rutte’s 
Correspondents’ Dinner, The Roast of Gordon, 
Celebrity Stand-Up, Televizier-Ring Gala en De 
Dino Show  


