ARNOUT VAN DEN BOSSCHE
Chief Executive Comedian

Type
Entertainer | Actor | Imitator

Inzetbaarheid

Tijdslijn
2012
Finalist VARA Leids
Cabaret Festival (NL)

2009
Winnaar Humo’s Comedy
Cup

Entertainer / Comedian

Thematiek
Burn Out Voor Beginners, De Relatiefluisteraar

Talen
NL

Afkomstig van
Belgie

2009
Winnaar Deltion Cabaret
Festival (NL)

Biografie
Arnout Van den Bossche (1974) is een Vlaamse
stand-upcomedian en burgerlijk ingenieur. Als je
Arnout op straat tegenkomt, zou je nooit
vermoeden dat hij comedian is: eenvoudig
kostuum met gekleurde das, zakelijk brilletje en
een kort gewiekt kapsel. Je zou wedden dat hij
onderweg is naar zijn werk, ergens in een groot
betonnen gebouw. Je zou hem vooral niét
opmerken.
Jarenlang was hij ook die man. Een ingenieur die
werkte voor grote bedrijven waaronder Siemens
en Proximus/Belgacom. Hij reeg de
onuitspreekbare functies aan elkaar: purchase
analist, Fertigung Techniker, business consultant,
senior bid manager, ….

Arnout leerde als student goochelen met
kaarten. Voor een studentshow ontwikkelde hij

een jongleur act die hij later nog zou spelen
tijdens zijn comedyloopbaan. Toen hij begon te
werken als ingenieur in 1997 maakte hij kennis
met stand-upcomedy door een workshop bij de
Hoegaarden Stand-up Tour. Dankzij deze
workshop kwam hij in contact met de Gentse
improvisatie groep de Lunatics. Standupcomedy was een hobby tot hij in 2009 de
Humo's Comedy Cup won. Twee weken later
won hij met dezelfde act het Deltion Cabaret
Festival in Zwolle.
En toen werd hij fulltime comedian. Hij maakte
de succesvolle zaalshow De Relatiefluisteraar,
waarmee hij van 2010 tot 2015 door heel
Vlaanderen en Nederland toerde. Na meer dan
vijf jaar promoveerde hij zichzelf volgens de
regels van het management tot Senior Executive
Comedian.

Het onophoudelijk toeren voor De
Relatiefluisteraar werd Arnout echter te veel en
wat hij zelf jarenlang heeft zien gebeuren
rondom hem op kantoor, overkwam hem nu
zélf: hij stond aan de rand van een burn-out. Na
een periode van rust begon hij onderzoek te
doen over de thema’s werken en burn-out.
Langzamerhand kwam de mentale klik en is er
iets constructief uit gekomen: in 2016 ging zijn
tweede show 'Burn-out voor Beginners' in
première in de Arenbergschouwburg in
Antwerpen.
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