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Getting ready for the madness













Anton Stellamans

Geert Lefevere



De Chippendales verdwijnen in het niets bij hun

verschijning, zeker als ze gestrikt het podium

bestijgen. Ze zijn onze favoriete presentatoren,

showbeesten, oplossingsgericht ademende

mensen, inspirerende leermeesters, slimme

filosofen, vertrouwen schenkende coaches,

intelligente grapjassen en ongelooflijk grote (!)

mijnheren! Onze heerlijke presentateurs: Anton

Stellamans (Ilfaro) en Geert Lefevere (Korzybski)!

http://www.ilfaro.be/
http://www.korzybski.be/


Raymond van het 

Groenewoud



Raymond Van het Groenewoud slaagt er als geen ander in om op

virtuose wijze schone liedjes te maken over ons aller levenskwesties. We

hadden nog een niet zo muzikale reden waarom we hem absoluut op onze

avond wilden: “Ik leer leven met goed en kwaad in deze wereld. En met

wat mij rest aan mijn leven ben ik heel bewust bezig met mij te focussen

op wat er allemaal mooi is.” Hij kanaliseerde zijn agressie tijdens deze

avond meesterlijk positief in ontroerend schone muziek!



Veerle De Waele

Marjan Gryson







Bruno Callens



Bruno Callens, onze Touche-vuurtoren,

rots in de branding, richtingaanwijzer,

vriendelijke terugfluiter als wij uit de bocht

dreigen te vliegen, stille hersteller en

introduceerder van taartjes op de bureau.

Hij is krak in (doen) bloeien. Hij zet

jongeren in beweging en is de aanstoker

van ons volgende artistieke project (PUUR,

kijk er maar naar uit!)



Tobias Leenaert



Hij slaagt er niet alleen in om zowel zijn medestanders als zijn schijnbare

medestanders én zijn niet-medestanders tegelijk kwaad te maken en toch ook te

doen nadenken, uiteindelijk worden ze vaak ook zijn medestander. Een kunst

waarmee hij tegenwoordig de wereld afschuimt! De meest intelligent agressieve

in het rijtje, Tobias Leenaert!





Christine Mussche



Deze geweldig knappe madam mogen we al een tijd medebestuurder

van vzw Touché noemen. Ze maakte jullie allemaal duidelijk waarom we

daar zo ongelooflijk trots op zijn! "Zonder dwarsliggers leg je geen

sporen", zo zegt ze. En dat combineert ze gracieus met generositeit,

menselijkheid en mededogen. De minzaam agressieve Christine

Mussche!



Niels Janssens



Niels Janssens, de echte

verantwoordelijke voor dit

hele boeken gedoe. We

hadden het geluk hem als

uitgever te treffen. Hij is

meester in vriendelijke

kwaadheid en net

daardoor krachtiger dan

wie dan ook. Hij gaf ons

een intense oplossings

gerichte coaching en deed

ons dromen, schrijven,

botsen, vallen, opstaan,

struikelen, rechtstaan en

vliegen.



Myriam Le Fevere

de Ten Hove



Myriam Lefevere De Ten Hove, zonder overdrijven een voorbeeld. Wij hadden de eer om door

deze vrouw met ongelooflijk veel nederige wijsheid opgeleid te worden. Zij is de koningin van de

pionierende vasthoudendheid en geruisloos consequent. Wij voelen tonnen respect voor haar.





Hans Claus



Hans Claus, naar eigen zeggen

mensenrechtenactivist, dichter,

kunstenaar en ambtenaar in 1,

en daardoor soms al eens

tegenstrijdig. Naar ons zeggen

nog veel meer: hoeder van ons

gedachtengoed, toepasser van

de betere concrete filosofie,

spiegelvoorhouder, supporter,

toelater, bezieler, copiloot,

zoeker naar mogelijkheden

binnen de beperking, ziener en

maker van schoonheid. En voor

ons de man die van

'wereldverbeteraar' weer een

schoon woord kan maken!



Bleri Lleshi



Bleri Lleshi, veelkleurige duizendpoot: politiek

filosoof, auteur docent en jeugdwerker in

Brussel. Activist, idealist én realist. Agressie

raakt hem en zet hem in gang richting een

wereld met meer verbondenheid, liefde en

engagement.



Luk Dewulf



Luk Dewulf, kiezer voor talent, en

daarin krak geworden, in

veelkleurige gedaantes: als coach,

spreker, adviseur, oprichter,

bestsellerauteur. Hij investeert het

meest van allemaal in sterktes. Wij

hadden het genoegen om hem aan

het werk te zien met gedetineerden,

en vooral om nadien te zien

hoeveel deugd dit hen gedaan had.

Als genereuze talententeler deelde

hij zijn eigen talent al met velen, en

we hopen dat hij dat nog lang op

dezelfde manier zal doen, want de

wereld kan er alleen maar deugd

van hebben!



Koen Geens



"Ik ben niet zo goed in boos

zijn als ik daarmee niets

bereik.” Benieuwd of hij

daar dan wel goed in is als

hij daarmee wel iets bereikt.

En hoe hij dat dan doet. En

wat hij nu over boos zijn

denkt, nadat hij ons boek

gelezen heeft... Koen

Geens, minister van

Justitie!



Belo Mussche



In de reeks "ongelooflijk straffe madammen”: Belo Mussche, kinder- en

jeugdpsychiater. De meest elegante vrouw met ballen ter wereld, of toch

minstens in Gent en omstreken. Ze is de reden waarom de mensheid

zoekt naar jeugdelexirs, al is het maar om als jongere bij haar op consult

te mogen. Ze is gepassioneerd door hoofd, lijf en hart, en nog meer door

de link tussen dit alles. Soms lijkt ze nog gedrevener dan wij om

schoonheid van kwaadheid te maken.





Zij die jullie soigneerden



Pol Cosmo, Touché’s creatief merchandisebrein met de allervriendelijkste boeventronie,

die niet alleen kleur brengt in de stad, maar speciaal voor jullie voor nieuw materiaal in

onze merchandisestand zorgde! Zakjesadepten en modefreaks, houd jullie vast!

Steve Reynders, oftewel Coolville, onze intens strijdende beeldentovenaar. Hij zorgt al een tijd

voor beeld bij onze klank, waardoor de mensen intussen verstaan wat we willen vertellen. En dat

doet hij met een ongelooflijk oog voor detail en een beter begrip voor alle finesses dan wij zelf. Het

feit dat we jullie een mooi boek mogen presenteren, hebben we helemaal aan hem te danken.

Wendy Vandeputte. Zij schildert, fotografeert, loopt, lacht en geniet aan een ongekende snelheid van het

leven! Zie je haar passeren, vrees niet, ze gaat op zoek naar je mooiste en agressie-warmste kant, en

nadat zij er haar ding mee gedaan heeft, zou je er een modellencarrière van gaan overwegen!

Erwin Mortier. De échte taalvirtuoos bij Touché, die ons boek glans gaf met zijn romantiek. Hij is een rockster

vermomd als hippe burger, die onze mannen én jongens met de grootste zorg omarmt. Een tip: kijk uit naar één van

de komende Touché-events, waarbij we jullie graag een verzameling van zijn hand presenteren.



Onze anonieme warme bakker. Hét baktalent van de gevangenis van Oudenaarde, die er

net om die reden niet lijfelijk bij kan zijn op de avond zelf, maar ons en jullie voorziet van

zijn lekker geurend gebak en er op die manier voor zorgt dat de mannen uit de bak er

symbolisch wel bij zijn.

Bram Antheunis. Stille, moedige en bescheiden wegbereider. Guitige kwajongen verpakt

in een flinke man. Combineert op wonderlijke wijze calculatie en administratie met creatie

van schoonheid. Van dat laatste maakt hij jullie getuige. Een tip van de sluier: hij zorgt voor

gevogelte.

dat sebiet fiksen!”), een trapje om niet te struikelen bij

het bestijgen van het podium (evenwel zonder antislip,

zodat het afdalen niet helemaal verzekerd was), een

West-Vlaams kluchtje tussendoor, onmerkbare

discipline en perfectionisme, zorg voor hun muzikant, …

De mannen van de techniek. Of ook: de mannen die de haard doen branden. Bijna

letterlijk. Zij zorgden voor licht, geluid, geruststellende woorden (zoals daar zijn “we gaan



Katrien, Patrice, Philippe, Valerie en 8 enthousiaste 

Rotaracters, in-goede-banen-leiders van dienst. Zij 

stonden klaar om jullie de weg te wijzen, jullie praktische 

beslommeringen uit de weg te ruimen, jullie desgewenst 

van een woordje uitleg te voorzien, en al jullie wensen 

tijdens de avond te vervullen



https://vimeo.com/234815824



