SJAAK BRAL
Humoristisch, scherpzinnig, eigenwijs, trefzeker:
een improvisatietalent dat zich in veel
disciplines uitbundig manifesteert.

Categorie
Radio, TV & Press, Theatre & Entertainment,
Culture, Music & Society

Type
TV, Radio presenter | Journalist, Entertainer |
Actor | Imitator

Inzetbaarheid
Moderator/ Presenter, Entertainer / Comedian

Talen
NL

Afkomstig van
The Netherlands

Biografie
Cabaretier

Cabaretier/columnist/schrijver Sjaak Bral is een
geboren en getogen Hagenees. Humoristisch,
scherpzinnig, eigenwijs, trefzeker: een
improvisatietalent dat zich in veel disciplines
uitbundig manifesteert. Sjaak Bral begint zijn
carrière in 1992, na een turbulent optreden in
het Veronica-programma rur en een
spraakmakend interview in het radioprogramma
‘De Avondspits’. Zijn talent en humor blijken
perfect in het theater te passen, waar Sjaak
binnen twee jaar een succesvol stand-up
comedian wordt. Een solovoorstelling blijkt een
logische stap.

Sjaak beweegt zich daarbij op geheel eigen
wijze door het theaterlandschap, niet gehinderd
door enige voorkennis of de tirannie van
aangeleerde wetmatigheden (hij doorliep geen
opleiding en deed nooit mee aan
wedstrijdcabaret). Na 12 theaterprogramma’s, 21
oudejaarsconferences en meer dan
tweeduizend optredens is duidelijk dat het
publiek hem omarmt. Recensenten zijn in
complete verwarring - maar loven zijn
eigenzinnige talent.

Columnist/schrijver/presentator

Sjaak is regelmatig in de media te vinden. Op
televisie is hij werkzaam voor tal van omroepen
en presenteert radio- en tv-programma's.
Momenteel presenteert hij het lunchprogramma
‘Broodje Bral’ op Omroep West. Als
tekstschrijver/humorist werkt hij achter de
schermen in Hilversum mee aan uiteenlopende
programma’s.
Zijn commentaren zeer gewild. De dagelijkse
columns in AD/Haagsche Courant (sinds 1998 tot
heden) zijn een bron van puur vermaak als ook
verhitte discussies. Niets en niemand blijft
gespaard, indachtig de woorden van
W.F.Hermans: ‘Een goede columnist laat geen
vijand in leven’.
Schrijven doet hij al sinds zijn prille jeugd en het
is dan ook niet verwonderlijk dat vele boeken
van zijn hand zijn verschenen. Ook schrijft hij
theater- en liedteksten voor andere artiesten en
is momenteel bezig met zijn tweede libretto
voor een opera van het Residentie Orkest, die
van 6 tot 9 september in het
Zuiderstrandtheater in Scheveningen wordt
opgevoerd. Als presentator is hij actief bij tal van
evenementen. Zijn improvisatietalent en kennis
over ondernemen worden veelvuldig ingezet bij
zakelijke bijeenkomsten.
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