
 
Award-Festival presenteert 

After Covid-college 
 

Wie vind je het beste passen bij het After 
Covid College? 
 

STEM 
https://bit.ly/PolletjeAward 
 
Ready for a solution? 
Hieronder een saaie lange projectbeschrijving over 
een nieuw event. Iets met herkenbare verhalen, 
humor en een after-covid-levensles. Voor 
jongeren. Gratis. Even lachen. En stof tot 
nadenken.  
 
Anyway. We hebben twee artiesten gevonden die 
we allebei perfect vinden. Want: talent. En: doen 
waar ze in geloven. Met toch wel een rugzakje. 
Maar vooral: grappig. Ze hebben allebei een eigen 
stijl. Met een andere impact. Wie kies jij? 
 
Lees gerust de heeeeeeeel tekst. Geen zin? Check 
1 van de YouTube filmpjes. Of scrol door naar de 
pluspunten. Lees je alleen de laatste regels? Ga je 
voor de best uitspreekbare naam? Ook goed.  
 
Jouw stem telt. Mounir of Glodi: voor wie spring je 
op de fiets naar het open podium? 
 
What and why 

• Jongeren naar het theater. Achter je 
scherm vandaan en úit het lokaal! Een 
after-corona relaas gebracht met scherpe 
humor.  Waar je geprikkeld wordt kritisch 
na te denken over je eigen bijdrage in de 
maatschappij. Met onverwachte 
opvattingen en hilarische verhalen. 

• Door jonge artiest die de taal van de 
digital native spreekt. Die problemen 
weet aan te tikken waar iedereen zich in 
kan herkennen. 

• Stand-up niet langer dan een lesuur.  
Over de andere kant van het nieuwe 
normaal, lockdowns en wat verder nog 
meer stom is door Corona. 

• De message: “We are problem solvers. 
Not troublemakers. We are change 
makers, not super spreaders. We are not 
the problem. WE ARE THE SOLUTION! 

• Voor Award-deelnemers plus één. Je 
beste vriend, het verlegen buurmeisje of 
je sportmaatje. Maar niet je moeder.  

• Drie edities, de 1e in september/oktober 
in Den Bosch, hometown van Award 
Nederland. En nog twee shows in 2022 
ergens in Nederland waar jongeren-
events schaars zijn.  

• Het college vraagt oplossingen voor de 
gevolgen van de pandemie. Wat zijn jouw 
ideeën, oplossingen, visies?  

• Lokale bedrijven worden betrokken om 
met jongeren samen te werken, in welke 
vorm dan ook.  

• Je gaat naar huis met inspiratie en tools je 
in te zetten! Voor jezelf. Voor anderen 
mag ook.  

• En zo niet dan heb je een toffe middag 
gehad. En hard gelachen met je vrienden 
en vriendinnen.  

 
Het bijwonen van het ‘After-Covid College’ streeft 
naar het gevoel van de gezamenlijke beleving.  
We are part of the Global Youth Mobilisation. 
Unstoppable together.  
 
We inspireren de niet-Award-deelnemers mee te 
aan de Award als investering in zichzelf. Maar niks 
moet. Geïnspireerd om in actie te komen voor de 
after-Covid- maatschappij? Top. Hard gelachen? 
Beter! 

 
Next page: achtergrond en werk van 
artiesten Glodi Lugungu en Mounir 
Samuel.  
 
 
 

  

https://bit.ly/PolletjeAward


Glodi Lugungu 
Glodi Lugungu (1992) is op jonge leeftijd gevlucht 
uit DR Congo en opgegroeid in Dommelen, bij 
Eindhoven, in een gezin van 9 kinderen. Hij werd 
opgevoed als voetballer maar zijn voetbalvrienden 
zagen al snel dat er in hem een comedian schuilde 
door alle grappige verhalen die hij vertelde in de 
kleedkamer na afloop van de training. Waarin hij 
zowel de jury- als publieksprijs van het 
Amsterdams Kleinkunst Festival won. Als officieel 
lid van Comedytrain is hij nu zelf ook eindelijk 
overtuigd dat hij een comedian is.  
In 2019 volgende zijn eerste tv-debut bij De wereld 
dendert door. Vanaf aankomend seizoen begint hij 
aan zijn try-out tour door het land, van zijn 
allereerste avondvullende programma ‘’Ze 
bedoelen het goed’’. 
 
Linkjes 

• Stand-up: https://bit.ly/3BNLWAD 

• Stand-up: https://fb.watch/6-yQYHOirH/ 

• Glodi bij Matthijs gaat door: 

https://www.bnnvara.nl/matthijsgaatdoor

/videos/556880 

• Over Glodi: 

https://www.comedytrain.nl/comedian/gl

odi-lugungu/ 

Pluspunten 

• Nieuw talent, is ontzettend enthousiast 
over dit project, ook zijn management is 
enthousiastst! 

• Brabander, klikt met eerste voorstelling in 
Brabant, link met kantoor. 

• Vluchteling; imago Als ik het kan, kan jij 
het ook, én rolmodel voor vluchtelingen 

• Voetbal: mooie link naar sport! 

• Tafelheer bij Matthijs, met veel 
persoonlijke verhalen, de gast kan een uur 
praten én is grappig. 

• Comedian, maakt al veel de link naar 
Corona tijd. Echt stand-up om te lachen, 
zal jonge kids trekken! 

 
Bezwaar 
Zullen jongeren echt die impact voelen of is het 
vooral lachen?? En nadenken over de voorstellen? 
Kan hij diepe impact maken met de boodschap?  
 
 

 
 
 
 

Mounir Samuel 
Mounir Samuel werkt op de scheidslijnen van 
media, kunst en cultuur als politicoloog, journalist, 
auteur, performance artist, theatermaker, trainer, 
dramaturg, documentairemaker, expositiemaker 
en meer. Hij beweegt gracieus tussen verschillende 
werelden en weet zeer uiteenlopende disciplines 
naadloos met elkaar te verbinden. Ook zijn leven is 
grensoverschrijdend. Mounir is van Egyptisch-
Nederlandse afkomst, verdiepte zich als overtuigd 
christen in de islam, reisde als correspondent de 
wereld door en maakte tot tweemaal toe een 
publieke coming out mee. Eerder won hij in 2012 
de Kleurrijke Prijs, de jury noemde hem “de 
personificatie van verandering, lef en vrijheid van 
meningsuiting”. 
 
Linkjes 

• Stand-up: https://youtu.be/-aw7xvJl2jc 

• Hét handboek voor activisten: 

https://youtu.be/Eps6QjYCHos 

• Be the change you want to see in the 

world: https://youtu.be/-aw7xvJl2jc 

• Over Mounir: 

https://www.speakersacademy.com/nl/sp

reker/mounir-samuel/ 

Pluspunten 

• Wordt opgepikt en zeer serieus genomen 
door de media. Onderbouwt zijn verhalen 
(college) en zet echt tot nadenken. 

• Heeft zowel Christendom als Islam 
bestudeerd: raakt beide doelgroepen. 
Transgender en gay: inspiratie voor 
kwetsbare doelgroepen.  Raakt alle topics, 
van zwarte piet tot genderdiversiteit. 

• Spoken Word; mooie link naar Talent! 

• Kan zowel in het Engels als in NL: goed 
voor de internationale scholen en 
marketing!  

• Indrukwekkende Ted-Talker. College zal 
geen issue zijn; zal impact maken met een 
daverende stilte aan het einde. Zal 
bedrijven (sponsoren!) trekken.  

 
Bezwaar 
Krijgt ie de kids naar het theater? Krijgt ie ze ook 
aan aan het lachen? Is ie iet té intelectueel met 
een risico dat een aantal jongeren zegt: ik vond het 
maar saai? 
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