
 

 

 

 

 

Comedy, bier en plezier dat is 

 Comedy Brouwerij! 

De leden van de mini-onderneming AllRound-Fest uit het Lyceum Aalst organiseren op zaterdag 20 

mei het evenement, Comedy Brouwerij met als headliners William Boeva en Erhan Demirci. Het 

event zal plaats vinden in het Lyceum te Aalst. Dit is het eindwerk van de leerlingen waarbij ze een 

goed doel steunen. 

Tijdens Comedy Brouwerij is er heel wat te beleven voor jong en oud. Het evenement vangt aan om 

drie uur in de namiddag met de bierproeverij en de volksspelen. Tijdens de bierproeverij kan men 

genieten van een breed assortiment door ons gekozen bieren waaronder het lokale schoolbier, het 

‘Gilladeke’.  Bij de volksspelen kan men zich uitleven met ringwerpen, blikjes werpen, sjoelbak en 

veel meer voor een gegarandeerde leuke namiddag.  Als kers op de taart openen om acht uur de 

deuren voor de comedy show met niemand minder dan William Boeva (Humo’s Comedy Cup 

winnaar) en opkomend talent Erhan Demirci. In de pauze worden de shows aaneengeknoopt door de 

MC Tom Cools.  

Deze organisatie is het eindproject van enkele leerlingen.  Onder de koepel van Vlajo vzw krijgen ze 

de kans om te proeven van het ondernemerschap. “Een evenement organiseren is een zeer leerrijke 

uitdaging voor de leerlingen, ik ben er van overtuigd dat het een top evenement zal worden!”, Lore 

Vanbever leerkracht economie en leercoach. 

De naam van de mini-onderneming is AllRound-Fest, deze naam verwijst naar de veelzijdigheid van 

het evenement en de ultieme doelstelling, een onvergetelijk  feest.  

Het evenement zal plaatsvinden op de school, het Lyceum te Aalst.  De comedy show gaat door in de 

befaamde zaal, Gillade. De volkspelen worden georganiseerd op de speelplaats van de school, de 

bierproeverij heeft plaats in de polyvalante zaal. 

De opbrengsten van deze avond worden gebruikt om vriend en mede-leerling Furkan te steunen. 

Deze jongen vecht moedig tegen een terminale hersentumor, ‘Toen we het slechte nieuws te horen 

kregen wilden we meteen iets doen om te helpen’ aldus Zoë Van Dyck (leerling en mede-organisator) 

Voor tickets en verdere info kan u terecht op de facebookpagina AllRound-Fest, op de website 

http://allround-fest.wixsite.com/ar-fest of via email, allround-fest@outlook.com 

Met opmerkingen [GVD1]: Hoe? 
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