Jacques Vermeire
ontmoet zijn
Hasseltse fans
“Vooral jonge
mensen in
de zalen”

HASSELT - Het afgelopen
weekend speelde Jacques
Vermeire tweemaal voor een
uitverkocht Congrestheater
van de Grenslandhallen zijn
nieuwe (vijfde) zaalshow ‘Vijf
voor twaalf’, met oude en
nieuwe typetjes, mime, een
terugblik op zijn eigen leven
met veel zelfspot en zelfs
enkele liedjes. Na afloop hield
hij een meet & greet met zijn
publiek. “Dat doe ik altijd”,
zegt Jacques.
“Mijn grote idool van mijn tienerjaren
was Rik Van Looy en ik weet nog dat
ik ooit een handtekening aan hem ben
gaan vragen en hij gaf ze niet. Ik was
zo ontgoocheld. Nu gaan ze allemaal
met mij op de foto met hun iPhone.
Voor mij is zo’n meet & greet enorme
feedback. Je leert er veel uit. Ik heb
voor deze show ook eerst 21 tryouts
gedaan, de eerste was in een jeugdclub
in Koersel. Het grootste deel van mijn
publiek bestaat tot mijn verrassing uit
jonge mensen tussen 20 en 40. Die hebben mij nooit in een zaalshow gezien,
ze kennen me uit hun kindertijd van de
Kampioenen en al die andere dingen
die ik op tv heb gedaan. Ze komen
vaak in groep kijken. In een zaalshow Meet & greet met Jacque Vermeire in de Grenslandhallen.
Foto Tom PALMAERS
zijn ze tegenwoordig meer directe en
heviger humor gewoon dan wat ik
vroeger bracht, want het is zeventien Extra shows
jaar geleden dat ik op de planken ‘Vijf voor twaalf’ is nog vaak te zien in Limburg maar meestal
stond. Ik ben blij dat ik terug ben. uitverkocht. Voor deze voorstellingen zijn er nog kaarten: 7/2, CC
Het is boeiender dan tv en ik ben nu De Bogaard Sint-Truiden, extra show; 13/2 Beringen, Casino, extra
mijn eigen baas. Een zaal doen lachen show; 20 en 21/3 CC Leopoldsburg; 26/4 Maaseik, CC Achterolmen
is toch het mooiste wat er is.”
extra show; 4 en 5/5 CC Lanaken; 19 mei, CCH Hasselt, extra show;
Raymond DE CONDE 14 en 15/6, Casino Houthalen; 20 en 21/6 Genk, C-Mine.
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