
FAQ
   vragen aan

  Amelie Albrecht
  Comédienne

Tot je Humo’s Comedycup won, was je onbekend voor het 
grote publiek. Rolde je eerder toevallig in comedy of heb je 
daar bewust voor gekozen?
Ik was altijd wel geïnteresseerd in comedy. Zo ben ik eens naar een try-out van 
Michael Van Peel geweest. Dat sprak me wel aan en ik dacht: ‘dat moet ik toch ook 
kunnen’. Zo is het eigenlijk begonnen.

Wie of wat zijn je inspiratiebronnen, binnen of buiten comedy?
Echte rolmodellen in de stand-upcomedy heb ik niet. Ik bekijk veel comedy en vind 
veel leuk, maar dat wil niet zeggen dat ik iemand specifiek als voorbeeld zie. 
Eigenlijk kan dat ook niet: je kunt in stand-up geen kopie zijn van iemand anders. 
Dus ben ikzelf, met wat ik dagelijks meemaak, mijn voornaamste inspiratiebron. 
Ook rondkijken op Google helpt bij het opdoen van inspiratie en het aansnijden van 
thema’s. Eigenlijk komt mijn humor heel spontaan. Dat was tenminste zo tot op 
een bepaald punt. Tegenwoordig moet ik mezelf wel meer gericht focussen, me 
neerzetten en schrijven. Een show van een uur en een kwartier kan je niet zomaar 
‘spontaan’ invullen.

Hoe kijk je als humoriste naar de coronasituatie en het 
afgelopen jaar? Heeft comedy daar volgens jou een taak in?
Ik kijk ernaar zoals iedereen, denk ik: afwachten wanneer het afgelopen is. Intussen 
zijn we de situatie gewoon en er is niet meteen een concreet uitzicht op verbete-
ring, maar ik ben wel voorbij het punt dat ik mijn hoofd daardoor laat hangen. 
Intussen heeft iedereen al wel coronamoppen gemaakt en is dat onderwerp 
ongeveer uitgeput. Hoewel ik daar op zich dus geen thema meer van wil maken, 
heb ik misschien toch de arrogantie om te denken dat ik er nog de ultieme grap 
aan kan toevoegen. 

Je website vermeldt onder ‘interesses’: ‘niets om weer te geven’. 
Doe voor ons toch eens een poging…
Wat op de website staat is natuurlijk een grappig bedoelde uitvergroting, maar 
sinds ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt hebt, klopt dat toch wel zo’n beetje. 
Verder is mijn grootste interesse mijn hond. Ik fixeer me in mijn voorstellingen ook 
niet op een bepaald uitgediept thema, zoals sommige van mijn collega’s. Het zijn 
eerder korte, aparte sketches.

Je hebt het imago van charmant, onverschillig en cynisch. Maar 
toch: hoe zou jij de wereld willen zien verbeteren?
De wereld verbeteren? Oei, er zijn zo veel dingen te verbeteren, en ik wil niet de 
clichés en standaard antwoorden herhalen. Ik denk trouwens niet dat ik er nog  
zal zijn tegen dat de wereld verbeterd is. Je kunt heel wat verbeteren, maar het 
probleem is dat er te veel idioten zijn die leven op een ‘survival of the fittest’-manier 
en zo de boel voor iedereen verzieken.
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Tekst: Peter Thoelen

Wie is Amelie Albrecht?
Sinds ze in 2018 vanuit het niets 
Humo’s Comedy Cup won, duikt 
de toenmalige postbode Amelie 
Albrecht (Bornem, 1993) overal 
op, tot in de Slimste Mens ter 
Wereld. Ze groeide op in Malderen 
en Dendermonde, waar ze nu nog 
woont. Van haar ouders kreeg ze 
vaak te horen dat ze nergens zou 
geraken door haar te grote mond 
en eeuwige sarcasme. Alles altijd 
in het belachelijk trekken: dat zou 
voor problemen zorgen. Tenzij je 
comédienne wordt natuurlijk.
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