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Halve Finalisten van het 33e Groninger
Studenten Cabaret Festival bekend
Op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 november vindt de 33e editie
van het Groninger Studenten Cabaret Festival plaats in Stadsschouwburg
Groningen. Na drie auditiedagen zijn de 6 deelnemers bekend: Jaromir
Palthe, Alyssa Gonzalez, Kai Bodewitz, Teun van den Elzen, het trio EMMA
en Oscar Smit.

Het Groninger Studenten Cabaret Festival is een één van de grootste cabaretfestivals van

Nederland en wordt geheel georganiseerd voor en door studenten. Na een intensief traject

waarin zij begeleid en gecoacht worden door ervaren mensen uit het vak, gaan ze in september,

oktober en november eerst op try-out tour door Nederland. Eerdere bekende winnaars zijn o.a.

Jochem Myjer, Theo Maassen, Martijn Koning, Johan Goossens, Kirsten van Teijn en Martijn

Kardol.

Deelnemers 33ste GSCF

Jaromir Palthe
Jaromir Palthe 21 jaar en studeert International Communication aan de Hanzehogeschool

Groningen. Jaromir is geboren in Den Haag waarna hij al snel voor een paar jaar naar Curaçao

verhuisde. In zijn show De harde realiteit staat het verschil tussen verwachtingspatronen en de

uiteindelijke realiteit centraal, Hoe ga je hier eigenlijk mee om?! 
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Alyssa Gonzalez
Alyssa is 24 jaar en is kersvers afgestudeerd aan de opleiding Kleinkunst aan het Koninklijk

Conservatorium Antwerpen. Geboren in Rotterdam en quasi volwassen geworden in

Antwerpen, voelt zij zich een Nederlander in België en een Belg in Nederland. Alyssa is actrice,

cabaretière en stand-up comedian. In de zomer van 2017 stond zij met haar solovoorstelling op

Theaterfestival de Parade en in 2016 in het voorprogramma van Wim Helsen.

Kai Bodewitz
Kai Bodewitz is de jongste deelnemer, 18 jaar jong en geboren en getogen in Eindhoven. Kai is

in zijn tweede jaar van zijn studie Onderwijsassistent gestopt om zich te focussen op zijn

cabaret carrière. Met zijn show genaamd: Doe ff gewoon heeft hij al een aantal keren mogen

spelen in grote en kleine theaters door heel Nederland.

Teun van den Elzen
Teun van den Elzen is 26 jaar. Hij werd opgeleid als politicoloog, maar verwacht geen politieke

correctheid bij deze vlijmscherpe Brabander. Hij spaart niets of niemand - en allerminst

zichzelf - wanneer hij zijn blik op de wereld deelt met het publiek. Dit jaar won Teun de

Juryprijs op het Griffioen/Zuidplein Cabaret Festival.

EMMA
EMMA is een muzikaal trio, bestaande uit Eva Fiselier, Mirjam Mertens en Maartje Goes. In

samenwerking met tekst- en liedschrijver Maarten Hopman maken zij, vanuit hun millennial

perspectief, voorstellingen over wat hen wel, of juist niet doet bewegen. Maartje, Mirjam en Eva

zijn alledrie afgestudeerd aan de muziektheater opleiding van het ArtEZ conservatorium in

Arnhem. EMMA was o.a. te zien op het Café Theater Festival Utrecht en Zwolle, Stukafest, het

Midzomergracht Festival en het Amsterdams Kleinkunst Festival. 

Oscar Smit
In 26 zoekt Oscar naar antwoorden. Zijn programma is een klassieke coming-of-age film, maar

dan in stand-up comedy vorm. 

Voor meer informatie en kaarten ga naar gscf.nl
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OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij
verzorgen niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld.
Theaterproducties moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor
dat er ieder seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij
maken ons hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf
Theaterpartners heeft hart voor theater!

Luca Ronner
luca@senf.nl  
010 5937 478

Senf Theaterpartners
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