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Nesim el Ahmadi doorbreekt taboes als
comedian met eerste theatertournee
YouTuber en presentator Nesim El Ahmadi gaat het theater in met zijn eerste

cabaretvoorstelling TaBoe. Vanaf oktober gaat hij op tournee door heel

Nederland. Hij speelt zijn show 45 keer en staat op 21 & 22 januari in zijn

woonstad Rotterdam.

‘Ik ben een verhalenverteller, of dat nou via muziek, video of in het theater is. Nu heb ik de

behoefte aan een nieuw podium en een hoop te vertellen. Verhalen die je nergens anders gaat

horen… geloof mij.’  - Nesim el Ahmadi.

⏲

https://senf.pr.co/


In zijn eerste voorstelling bespreekt Nesim taboes en verhalen die voor hem belangrijk zijn. Hoe

is het om de zoon van een vluchteling te zijn? De zoektocht naar zijn geloof, op jonge leeftijd

trouwen met een christelijk vrouw en zelf moslim zijn. Een haartransplantatie op je 23e of om

vast te zitten in een cel.

Nesim el Ahmadi (1993) is voornamelijk bekend van het YouTube kanaal Supergaande en zijn

eigen YouTube kanaal.  Op televisie was hij te zien in twee seizoenen van Rambam, heeft hij een

aantal jaar voor BNN gewerkt als presentator en presenteerde hij het online programma

Platenbazen van Radio 538 en bij RTL Concentrate.

Nesim el Ahmadi – Taboe is vanaf 17 oktober te zien door heel het land. Data voor 2021 worden

binnenkort bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie en de speellijst op

www.nesimelahmadi.nl     

Beeldmateriaal:

http://www.nesimelahmadi.nl/


Trailer Nesim El Ahmadi - TaBoe!

Voor meer informatie of persaanvragen:

Luca Ronner
luca@senf.nl  
010 5937 478  
06 319 17 606
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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!

Senf Theaterpartners
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