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ACE-K
Japan http://eisukesaito.com/

Op 16-jarige leeftijd ging hij naar de Sori International Circus School(Japan) en leerde er
acrobatische dans, jongleren en ballet. Ook volgde hij een korte studie in Estrada Circus College
waar hij zijn diploma behaalde.

Nadat hij afstudeerde begon hij te werken als professioneel artiest en bouwde een grote reputatie
met zijn ingenieus acteren.
Hij speelde op veel festivals over heel de wereld en won 7 prijzen

De bewegingen van Eisuke zijn vlug en precies, als van een
Ninja. Hij brengt een unieke opeenvolging van acrobatie en
jongleren en doet je verbaasd staan met zijn ballon-manipulatie.

Deze Japanse sensatie moet je gezien hebben!

Zijn bewegingen doen je met de mond open staan. Hij brengt
een unieke show met acrobatie en LED diabolo. Dit moet je
gezien hebben!

Ninja-Man

Like a whirlwind
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Acrojou
Engeland www.acrojou.com
Acrojou maakt zeer visuele circus- en theatervoorstellingen voor openlucht-evenementen overal ter
wereld. Met hun achtergronden in circus, design, theater, dans en techniek combineert het
gezelschap verschillende technieken en zoeken een verhaal op het snijpunt van lichamen, structuren
en materialen. Hun voorstellingen zijn overwegend niet-verbaal en vertellen verhalen door middel
van het fysieke en visueel design. Hun missie is een ambitieuze voorstelling met integriteit te maken,
werk dat zich richt op de menselijke conditie en toegankelijk is, uitdagend en bedoeld om te spelen
in openlucht, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden er toegang tot hebben in hun eigen
omgeving. Het werk van Acrojou werd live gezien door honderdduizenden mensen in 17 landen.
Acrojou wordt geleid door artistiek directeur Jeni Barnard en wordt algemeen aanzien als een van de
toonaangevende circus- en straattheatergezelschappen in het Verenigd Koninkrijk, met
voorstellingen gedragen door circus, verhaal en ziel.
Het vlaggenschip en hun eerste openluchtvoorstelling is "The Wheel House". Daarmee toeren ze al
wereldwijd sinds 2008 en behaalde wijdverspreid en internationaal de pers en meer dan 120k online
video hits. Tot op vandaag is het de meest toerende Without Walls voorstelling. Een sterk staaltje
design en theatrale acrobatie huist in een prachtige, handgemaakte rollende theaterset.

Een "teder, post-apocalyptisch liefdesverhaal". "The Wheel
House" is een acrobatische wandelshow, die zich afspeel in en
rond een cirkelvormig decor terwijl het voortrolt met het publiek
dat ernaast wandelt. Een betoverend verhaal geplaatst in een
dystopische toekomst. Sluit je aan bij deze reizigers op weg
naar nergens: zacht voortschrijdend, stil verdragend en altijd,
altijd verder gaand. Een unieke voorstelling die het hart en de
verbeelding aanspreekt van elke toeschouwer.

Liefde, vrijheid, bloed, zweet en tranen. Frantic is een
explosieve acrobatische exploratie van onze onafgebroken
toewijding aan de bedrijvigheid, de werkelijkheid van een op hol
geslagen geest en de drang om eraan te ontsnappen.
Frantic brengt spectaculaire acrobatie en danstheater,
uitgevoerd rond een wiel, met daarin een verdoken water-
systeem voor een vreugdevolle finale gedanst in de gietende
regen.

The Wheel House

Frantic
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Altrego
Duitsland www.altrego.de

Theatre Altrego werd opgericht in 1995 tijdens een workshop van Viktor Kucera. Alle poppen, het
podium en de rekwisieten, maar ook de verhalen werden daar ontwikkeld.
Ze reizen de wereld rond en omdat ze non-verbaal spelen zijn ze door iedereen te begrijpen.
Ze spelen zowel binnen als buiten, op festivals, in theaters als op vieringen voor een publiek tot 400
personen.
Ze brengen alle nodige techniek mee en hebben dus enkel een mooie plaats nodig. Toekomen en
beginnen spelen!

Baron Otto is de jongste telg uit zijn aristocratische familie en is
tevens een echte sportman en doet zijn trainingsrondjes in het
park. Op zoek naar nieuwe records doet hij werkelijk van alles.
(voor zover het hem niet te veel vermoeit).
Zijn grondpersoneel, Andrea, Viktor en Dirk van Theatre
Altrego, steunen hem zoveel mogelijk.
Een walking-act met een vanop een afstand bediende Houten-
Astronaut en drie zeelieden.

Otto Baron von Tounix - The Red Aeronaut
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Bash Street Theatre Company
Engeland www.bashstreet.co.uk

Bash Street is een klein onafhankelijk theatergezelschap, 25 jaar geleden opgericht door de partners
Simon Pullum en JoJO Pickering. Nu treden ze op met hun twee zonen (Finbar en Lochlann) en hun
nicht Kesha en maken er zo een echte familiezaak van.
Met Penzance (Cornwall) aks thuisbasis hebben ze een internationale reputatie opgebouwd met
snelbewegende, stil-komische straattheatershows, begeleid door live-muziek.
Sinfs hun eerste optreden in Morlaix (Frankrijk) hebben ze meer dan 20 verschillende producties
gemaakt enspeelden op grote festivals overal in het Verenigd Koninkrijk en 16 Europese landen,
maar ook in Egypte, Israël, Japan, Hong Kong, Macau en Zuid-Korea.

Met vallende gebouwen, waaghalzende ontsnappingen, stille
komedie en live-piano-begeleiding is Cliffhanger uitgegroeid tot
de meest succesvolle en langstlopende straattheatershow van
Bash Street Theatre. Het verhaal volgt de lotgevallen van een
smoorverliefde kelner wanneer hij onschuldig verwikkeld wordt
in een ontsnapping uit een gevangenis. Wanneer de heldin
ontvoerd wordt door een veroordeelde, volgen een reeks
huiveringwekkende episodes als onze held probeert zijn pas
gevonden geliefde te redden.

Geïnpireerd op Buster Keaton's kortfilm "Convict 13" is
"Cliffhanger!" een 45 minuten durende productie in stomme
film-stijl, die terugkeert naar de gouden jaren van het zilveren
scherm. Deze familieshow vol actie wordt gesmaakt door zowel
een jong als ouder publiek en werd onlangs herzien en bewerkt
om drie nieuwe jonge artiesten in te werken, alle drie leden van
de Bash Street Theatre familie.

een echte life-stomme film en nu ook een echte familiezaak.

Cliffhanger (a real-life silent movie)
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Beeldje.nl
Nederland www.beeldje.nl
Beeldje.nl is een professioneel éénvrouwsbedrijf in Living Statues & Straatvermaak voor allerlei
soorten evenementen, zoals braderieën, beurzen, bruiloften en openingen.
Vanaf 2001 is Afke Westdijk actief als levend standbeeld en door groot succesheeft zij van haar
passie haar beroep kunnen maken. Zij ziet haarzelf als een vakkundig, creatief en gepassioneerd
ondernemer, maar bovenal een performer.
De katakteristieke Living Statues van beeldje.nl staan voor humor, emotie en expressie, wat naar
voren komt in de interactie met het publiek. Zij (met een vast team van 15 artiesten) zorgen voor het
moment dat nooit meer vergeten wordt.
beeldje.nl won in de afgelopen jaren meerdere prijzen, nationaal en internationaal. Met als meest
recente:
- Wereldkampioen World Living Statues Festival 2013 (De Verwondering)
- 1e Prijs Open Belgisch Kampioenschap + Publieksprijs 2014 (De Verwondering)
- ManInFest – Straattheaterfestival in Cluj, Roemenie (Fotograaf en assistente)
- Nederlands Kampioen en 2e prijs tijdens het NK 2014 (De Verwondering)
- Wereldkampioen categorie Ambacht tijdens het World Living Statues Festival 2013 (Kruimeltje).

Gnomes is een walk about met 6 verschillende energieke
kabouters die jan en alleman knuffelen, een dansje doen en
interacteren met het publiek.
De gnomes zijn niet seizoensgebonden maar kunnen hun outfit
aanpassen aan de herfst, de lente of het kerstseizoen.
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Bencha Theater
Nederland www.benchatheater.nl
Bencha maakt theatrale, kleurrijke en originele acts en voorstellingen in de stijl van het nieuwe
circus. Spectaculaire balans- en luchtacrobatiek versmelten met dans en muziek. Wij creëren
adembenemende openings- en finale acts, voor (bedrijfs-) evenementen, festivals en het theater.
Entertainment op maat maar ook prachtige theater shows.
Bencha Theater is een begrip in binnen- en buitenland en bestaat uit spelers van internationale
allure. Bulgaar Dimiter Simeonov won bijvoorbeeld driemaal goud op de wereldkampioenschappen
acrobatiek. De acrobaten, dansers en muzikanten zijn allen meervoudig gespecialiseerd binnen hun
vakgebied. Hun expressieve vaardigheden maken Bencha Theater als groep zo bijzonder en uniek.

Een sensuele, moderne acrobatiek act op de grond
gecombineerd met luchtacrobatiek hoog in de lucht waarbij
uitdaging en passie centraal staan in de sferen van de tango.
Een spel in Argentijnse sferen en passie tussen man en vrouw
op en rondom een tafel in een bar, in de lucht en in het hart.
Een mooi verhalende act met spectaculaire acrobatiek op hoog
niveau.
Waar een mooi  en uitdagend spel tussen man en vrouw wordt
neergezet.

De act wordt begeleid door moderne muziek die geheel
gecomponeerd is door Marieke van der Heyden en Robert Baba,
in samenwerking met Rik Ronner.En waar de muzikanten
onderdeel zijn on stage van het verhaal en live spelen.
Trio swinging loupe is een nieuwe ontdekking en wordt hier als
finale hoog boven het publiek gepresenteerd in onze eigen
vrijstaande rig !
Acrobatische Tango

Who to Tango
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

7/1
7/1

7/1
7/1

H/1

H/1
H/1

15:00
18:00

15:00
18:00

15:00

15:00
18:00

dag Datum

normaal programma openlucht

regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2017

08/04/2017

09/04/2017

Who to Tango
Who to Tango

Who to Tango
Who to Tango

Who to Tango

Who to Tango
Who to Tango

dag Datum uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2017

08/04/2017

09/04/2017

professioneel /
professional /
professionnel

00:25 h
00:25 h

00:25 h
00:25 h

00:25 h

00:25 h
00:25 h



Bouwjaar '84
Nederland www.bouwjaar84.nl
 Bouwjaar ’84 doet aan smeltkroezen. Het is een interdisciplinair performance collectief waarin dans,
muziek, visuals, design en theater één geheel vormen. Daarnaast hebben ze een heus theater in
Tilburg bij elkaar gejut. Bouwjaar ‘84 houdt van rauwe poëtische beelden, gecreëerd door live
performers, die als een totaalbeleving met de locatie versmelten.
Voor meer info zie www.bouwjaar84.nl

Korpus is een acht meter hoog mobiel object in de vorm van een mensenlichaam. Het van glasfiber
gemaakte lichaam beweegt zich behendig door natuurlijke en stadse omgevingen. Hij verschijnt op
plekken waar je hem niet verwacht, zoals vanachter een boom, vanuit het water, van in het donker.
Altijd opzoek naar zijn wederhelft.

De performance kent twee delen. In het eerste deel maakt
Korpus zijn opkomst en baant hij zijn weg door publiek en
omgeving. Op zoek naar zijn wederhelft. Er komt altijd een
moment dat hij die vindt. In dit geval een meisje dat zweeft
onder de boom. In de performance zoeken ze toenadering en
maken verschillende poëtisch associatieve beelden:
Korpus houdt het meisje wiegend in zijn armen, ze ‘kruipt’ terug
in de buik van Korpus, ze omhelzen elkaar, dansen samen, etc.

De wit belijnde Korpus wordt bestuurd door zes poppenspelers.
Door zijn mobiliteit is hij in staat te dansen, lopen, bukken,
tijgeren, vliegen en handen te geven aan publiek en
tegenspeler. Korpus heeft ook nog een zwarte variant. Deze pop
kan helium-ballonnen in zich dragen. Om ze vervolgens op
commando los te laten. Dat resulteert in een
poëtisch melancholisch beeld wat doet denken aan het
verliezen van de ziel. De ziel, een wolk ballonnen, blijft via een
touwensysteem hangen ver boven het lege lichaam.
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Korpus (walking act)

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:15 h

0:30 h

6/1
6/1

6/1
6/1

15/1
15/1

L/2
L/2

21:45
23:15

21:45
23:15

14:30
17:00

14:30
17:00

dag Datum

normaal programma openlucht

regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2017

08/04/2017

09/04/2017

Korpus (performance)
Korpus (performance)

Korpus (performance)
Korpus (performance)

Korpus (walking act)
Korpus (walking act)

Korpus (walking act)
Korpus (walking act)

dag Datum uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2017

08/04/2017

09/04/2017

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

00:15 h
00:15 h

00:15 h
00:15 h

00:30 h
00:30 h

00:30 h
00:30 h



Bubble On Circus
Italië http://www.bubbleoncircus.com

Bubble On Circus is een gezelschap dat werd opgericht om innovatieve theaterconcepten te vinden.

Hun voorstellingen zijn gebaseerd op een grote ervaring in de show-business en op hun
vaardigheden in circuskunsten, magie en komedie.

Mariano Guz en Egie Sciarappa van Bubble On Circus treden al op van in 1997 en speelden in meer
dan 15 landen, o.a. in Frankrijk, Japan, Argentinië, Spanje, Zuid-Korea, Italië, Duitsland, Zwitserland,
China, Oostenrijk, Nederland, Portugal, Chili.

Dertig minuten grote zeepbellen, lach, poëzie en
publieksparticipatie.
"The Magic Blow" tovert elke plaats om in een magisch
openluchttheater met alles erop en eraan: de geschiedenis van
de personages, speciale effecten zoals zeepbellen-regen.
Het is een voorstelling zonder woorden, voor elk publiek,
zonder leeftijdsgrenzen.
Zeepbellen trekken jong en oud aan en helpen ons eraan te
herinneren dat we allemaal eens een baby waren.

Magische verrassingen, de muziek en de lach zijn de
ingrediënten.

The Magic Blow
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Cadute dalle nuvole
Italië www.cadutedallenuvole.com

Cadute Dalle Nuvole is een project dat ontstond in 2010 vanuit de passie voor het circus bij twee
Italiaanse artiesten.
Met doorgedreven intense fysieke training werkte dit tapeze-duo voortdurend aan hun groei. Ze
namen deel aan tal van cursussen en professionele workshops in Europa en op internationale
bijeenkomsten.
De uitgesproken veelzijdigheid van de twee artiesten laat hen toe zich aan te passen aan elk soort
publiek en boden hen de kans om op te treden op zeer diverse podia.

Theater gecombineerd met dans en verbluffende luchtacrobatie
(dubbele trapeze, multi-koord, luchthoepel...)... dit is wat het
gezelschap CADUTE DALLE NUVOLE aanbiedt in "Impasse".
De voorstelling brengt het verhaal van een zieke en
geblokkeerde verhouding, van een wederzijdse afhankelijkheid
en de drang naar vrijheid.
Kan het verworven bewustzijn deze relatie redden?

Dubbele trapeze, multi-koord, luchthoepel, hedendaagse dans.

Impasse
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Charles&Tang
België
Charles&Tang, straattheaterkollectiv, Kwacksalverei ende Vermaeck, is een gezelschap dat al enkele
jaren actief is op de lokale festivals.
We brengen boeiende, grappige en interactieve (kleine) verhalen.

Vanuit een (pseudo)wetenschappelijk kader worden deze vertellingen geïllustreerd met bizarre
voorwerpen (altijd met gerecupereerd of gerecycleerd materiaal!)
En dit alles in de sfeer van vooroorlogse kermissen en jaarmarkten van weleer: ‘Komt dat zien, komt
dat zien!’
Ze zijn geen koorddansers, geen jongleurs en evenmin berijden ze éénwielers.
Zij zijn verhalenmakers.

Creatieve productie: Peter Bruylants, Stefaan D’Hondt, Danny De Neve
Logistieke productie: Koen Van Dooren
Spelers: Peter Bruylants, Stefaan D’Hondt, Peter De Maere, Karine De Smet, Pol Roossens, Danny De
Neve

De grootste verzameling rariteiten in het kleinste museum ter
wereld! Tijdens een jarenlange zoektocht hebben ze een schier
oneindige verzameling imponderabiliën en parafernalia bij
mekaar gebracht. Achter elk van deze -schijnbaar
onbeduidende- voorwerpen schuilt een boeiend, verrassend
en/of grappig verhaal.  De curiositeiten vinden hun oorsprong
in geschiedenis, wetenschap, cultuur, religie… De verhalen zijn
ontstaan uit onze prettig gestoorde breinen.
Een greep uit de museumstukken:

- de ontbrekende delen van de Venus van Milo
- De Rechtvaardige Rechters
- De Scheve Schaats van Albert II
- De Teerlingen van Caesar
- De Stelling van Pythagoras
- De Schaal van Richter
- de Nobelprijs van Hugo Claus
- de appel van Willem Tell
- gebruikte vijgebladen van Eva

Curioso Elevante
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CIE kRaK!
België www.compagniekrak.be
CIE kRaK! is een gezelschap bestaande uit Els Degryse en Dieter Missiaen. Circus Krak
(oorspronkelijke naam) werd ooit in 2008 opgericht om voorstellingen te brengen in de derde wereld.
Met hun eerste voorstelling “Charlieston” toerden ze in ZO – Azië en Zuid-Amerika. Hierdoor kregen
ze de smaak te pakken en toerden ze ermee in eigen land op festivals en in culturele centra. Vanuit
heel veel goesting om een nieuwe voorstelling te maken ontstond “Kus!” Hiervoor werkten ze samen
met coach Tom Roos van Wurre Wurre. Deze voorstelling toert nog steeds in Vlaanderen en
omstreken. Voor de derde voorstelling gooiden ze het over een andere boeg en staat enkel de
mannelijke helft van het duo op scène. Een solovoorstelling dus! Dit met coaches Els Degryse en
Micheline Vandepoel.
In de loop der jaren werd duidelijk dat clownerie dé discipline van dit duo is. CIE kRaK! brengt
woordeloze en visuele producties, overgoten met veel humor en een vleugje circus.
De voorstellingen worden ook opgenomen in Aanbod Podium van de Vlaamse overheid en zijn
gemaakt met steun van het Vlaams Circuscentrum.
CIE kRaK! Speelde reeds op Cirque Plus, Theatre Nomades, Circo Roma, Het jeugdcircusfestival in
Gent, Humorologie, Perplex, … en verschillende CC’s in Vlaanderen.

Victor is jarig en krijgt van het publiek een cadeau dat
uiteindelijk zijn leven zal veranderen. “Viva Victor” is een
poëtische clownerievoorstelling vol visuele en absurde humor
met veel publieksinteractie rond, op (en in) een caravan.
Voor iedereen vanaf 5 jaar.
"Viva Victor" ging in mei 2015 in première en speelde reeds op
Cirque Plus, De donderdagen in Ninove, Theatre Nomades, ...
Met de steun van Circuscentrum Vlaanderen.

Viva Victor!
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Cie Scratch
België www.ciescratch.eu

Als we op zoek zijn naar de logica van de ontmoeting van deze zeven personen riskeren we wel lang
te zoeken !
Een punt van overeenkomst hebben ze niet maar het is onmogelijk die 7 uit elkaar te halen.
7 droombeelden van jongleren, kunst en cultuur, 7 straffe persoonlijkheden die uit verschillende
gewesten van hun moederland komen: het surrealistische België.
Hartstochtelijke verdedigers van onzin en van onevenredigheid. Strijders tegen de monotonie van
elke dagelijkse routine.
Destijds zou de heraut geen woorden gevonden hebben om de weldaden van deze kwakzalvers te
verheerlijken.
Overal waar ze komen, houden ze er van er te staan. Omdat ze dat leuk vinden, omdat dat leuk
gevonden wordt. En omdat jullie dat leuk zullen vinden !

Een show voor elk publiek met als enig decor blokjes en
spulletjes in een oude graanzolder gevonden, met als enige
grens hun verbeeldingskracht.
Vijf jongleurs - streetwear en sportschoenen- Spelen zowel
Trifonius Zonnebloem als een boysband met hun kegels.
T.N.T een echt plezier met burlesque en stomme choreografie
Op het einde van 3 challenges zullen de protagonisten alles
letterlijk in vuur en vlam zetten.

Geënsceneerd door Bram Dobbelaere, T.N.T is een grappig
universele jongleershow met dynamiet.

T.N.T.
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Circusschool Paljasso vzw
België www.circus-paljasso.be

Een 15 tal jaren geleden ontstond er het collectief Circus Paljasso. Na enkele jaren van plaatselijke
optredens gingen ze steeds verder en verder België in maar ook Nederland. Hun groep werd steeds
groter en groter.  Momenteel werken ze met 3 voltijdse artiesten en een 7 tal semi-professionele
artiesten aan hun acts. Maar ook de circusschool heeft nu na 7 jaar tijd een groot succes in Limburg.
In hun team, met ieder zijn talenten, hebben ze na een 7 tal jaren tal van acts uitgewerkt waar ze
bijzonder trots op zijn.

Dit is een waterspektakel dat Beeldende kunst combineert met
Vuur en Theater. De act speelt nu 2 jaar met lovende kritieken
van andere artiesten. Er bestaan 2 verschillende versies van.
Een 40 minuten durende sferische animatie. Of een 18 min
durende spektakelshow. Op de boot zorgen 3 artiesten voor de
nodige licht-, vuur-, vuurwerk effecten.  Alles wordt uitgevoerd
met de nodige aandacht voor het leven in en rond de vijver.

Stoommachines, klokken, fietsen, motoren, brillen en zoveel
meer, deze figuren vonden ze allemaal uit. Met hun
spectaculaire trucs en grootse vlammen willen ze hun
uitvindingen aan de man brengen.
Wil jij er ook één? Of misschien heb jij wel iets wat ze graag
willen? Kortom een boeiende interactieve animatie met een
steltloper, vuurspuwer en gentleman’s bike.
Een walking act voor groot en klein om van te genieten.

Bateau de Feu

The Victorian Scientists
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Civi Civiac
Spanje www.conmuchoarte.net
Het gezelschap Civi Civiac werd in 2000 opgericht met de duidelijke bedoeling om artistieke
voorstellingen op hoog niveau te brengen, gebruik makend van illusionisme uitdrukkingsmiddel.
Het objectief van het gezelschap is het gebruiken van theatrale elementen, vermengd met
illusionisme om talloze straattheatervoorstellingen te maken en de ruimte te doen (her)leven. Daarbij
gebruiken ze ook dramaturgie en en de pedagogische elementen van magie om aan te leren dat
illusionisme een medium is en een fascinerende, universele expressie.

Het gezelschap creëert, ontwerpt en bouwt haar eigen voorwerpen en geven deze een unieke en
persoonlijke stijl, zodat ze evengoed kunnen gebracht worden in het buitenland (Duitsland, Frankrijk,
Italië, Zwitserland, Portugal...).

Ze brengen hun artistiek werk in overeenstemming met de creatie, productie en de artistieke directie
van zowel projecten en festivals als van publieke en private ondernemingen.

"La Feria de los Imposibles" bestaat uit diverse spelen die
uitnodigen tot participatie en waarbij het publiek betrokken
geraakt in een magische wereld waar niets is wat het lijkt.
Gericht tot elk soort publiek, laat het ons spelen, participeren
en denken. Verschillende boxen en mysterieuze objecten
maken deel uit van deze vintage-markt van meer dan 350 m2. en
met 25 voorwerpen waaronder: tafels, ingenieuze objecten,
magische uitvindingen, mysterieuze boxen, surreële spiegels,
kaleidoscopen, ...

Dank zij de esthetiek van de boxen (gemaakt door vaklui,), de
kledij uit het begin van de vorige eeuw en de muziek slagen ze
erin het mysterieuze van de vroegere kermiskramen na te
streven en bereiken ze dat het publiek wordt ondergedompeld
en meegaat in de reis naar de typische oude markten.
De acties en straatvoorstellingen, gemengd met de
geslepenheid en misleiding van de personages, plaatsen deze
show ergens halfweg tussen de marktkramen en het reizend
circus.

La Feria de los Imposibles
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Compagnia La Fabiola
Italië www.lafabiola.it
La Fabiola Company zijn:
GIANCARLO CASATI,(GIANCACLOWN)
Geboren in de 20ste eeuw. Na een eerder anoniem leven onder zijn baard, besloot hij eindelijk om
zich te scheren. Vrouwen overal ter wereld waren verward, artiesten staakten, politiekers zeiden "hij
lijkt jonger" (ja, juist).
Clown, jongleur, evenwichtskunstenaar, skater, fietser, wild-water-rafter, gitarist wanneer het nog zin
heeft om een punk-rocker te zijn, maar ook arbeider, bediende en "huisvader"... kortom alles wat
iemands leven normaal of gek maakt.
Vanaf 1995 treedt hij op in de straten en op podia. Hij doorkruist de wereld zo ver hij kan met zijn
busje en wanneer dit niet mogelijk is, vliegt hij... geniaal, is het niet?
NIVES VALSECCHI
Om tragische redenen omwille van zijn uitspraak begon hij als "dubber" van de stemmen van
dinosaurussen en gaf hij een succesvolle carrière op  als tester van hydromassage baden zonder
water... nu is hij hier.

De sterren van de show zijn twee poppen:
- GIULIO, een hond,zeer nieuwsgierig en gulzig naar snoep
- FABIOLA een lief, brutaal, heetgeblakerd klein meisje met de
charmes van een clown.
Het is een opwindende en verassend communicatieve
ontmoeting tussen twee figuren die het publiek betrekt,
verbaast en leidt in de wereld van marionetten die in het op het
eerste zicht, maar verkeerdelijk, vooral en enkel door kinderen
geliefd zijn.

In werkelijkheid hebben ze de kracht om mensen van elke
leeftijd te plezieren en te boeien, omdat ze ons er aan
herinneren dat iedereen verwondering nodig heeft als
essentieel voedsel voor onze ziel.
En om André Breton's woorden aan te halen: “the marvelous is
always beautiful, anything marvelous is beautiful, in fact only
the marvelous is beautiful.”
Poppenspeler en maker van de poppen: Nives Valsecchi,
Giancarlo Casati

Attenti a quei 2 (pay attention at those 2)
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Compagnie 2.1
Frankrijk www.emilesabord.fr
Ontstaan uit een ontmoeting van artiesten die uit verschillende horizonten komen, onderzoekt het
team van Horizons Croisés de mogelijkheden voor een ontmoeting met elk soort publiek.
Ze weven hun creaties op het raamwerk van hun artistieke en menselijke ontmoetingen.
Op het ritme van de seizoenen ontwikkelen en verbeteren ze hun vaardigheden in de acrobatie, de
pneumatische stelten, het jongleren en het acteertalent.
Van een duo in een zaal tot een grote magistrale parade... hun creaties reflecteren de energie en de
creativiteit van een gedreven en geëngageerd gezelschap.
Met:
Albin Warette (regisseur, komediant), Ana Perez de Manuel (luchtacrobatie), Sébastien Gras (clown),
Jonathan Sansoz (theater, diabolist en jongleur), Thomas Roméo (jongleur), Guillaume Buffard
(jongleur et komediant).

Vijf artiesten, verenigd voor het beste en het plezier. Vijf half-
geschiften, volop gelanceerd voor 50 minuten opwekkende
levendige show!
Ze verbinden het zalige van het woord aan het plezier van de
beweging, gedragen door talent en humor.
Op meer dan perfecte wijze brengen ze inventief jongleren
samen met acrobatie, clownerie en luchtacrobatie.

Spelen. Spelen om uit te wisselen, communiceren, om het te
laten trillen.
Hun circuskunsten delen, intenser en sprankelend maken. Het
ook een zin, een betekenis geven, het voorzien van woorden,
menselijkheid, verzet, poëzie en rock.
En uiteindelijk dat is hun doel: hun passie besmettelijk maken!

Un Petit Air de Cabaret
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Compagnie Ça Sent le Roussi
België www.casentleroussi.be
Cie Ça Sent le Roussi (opgericht in 2011) beantwoordt aan het verlangen van een vriendengroep
autodidacten om samen voorstellingen te maken. Sindsdien maakten ze een cabaretnummer, een
duo jongleren, kinderanimaties, vuurspektakels à la carte, ...

In 2012 besluiten ze een nieuwe soort voorstelling te maken: een straatvoorstelling met theater,
clownerie, vuur en vuurwerk, waarbij ze een groot belang hechten aan het esthetische.
Ze willen de toeschouwer in hun wereld onderdompelen en verzorgen hun decor dan ook minutieus,
waarbij ze gebruik maken van materiaal dat geleefd heeft, roestige ingedeukte materialen die zich
overgeven aan de weerspiegeling van de vlammen.

Hun verhaal begint met de aankomst van verkopers van
dromen. Gewend aan lange tochten hebben ze alles wat ze
bezitten aangepast zodat het gemakkelijk in elkaar geplooid en
getransporteerd kan worden.
Plots verandert alles. De sfeer slaat helemaal om en de
machines komen tot leven in een vreemd schijnsel.

Het voornaamste idee is een boodschap over te brengen, om
enkele afwijkingen van onze maatschappij te laten zien door het
publiek te interpelleren en het te brengen tot een reflectie op de
wereld waarin het evolueert... dit alles met een toets van vurige
poëzie.
De automaten zijn dan een vector van deze boodschap: door
zich vrij te vechten als verkopers van dromen, door hun
manipulatie te weigeren kunnen ze leven, evolueren en creëren
volgens hun eigen wil.

Itinérance
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Compagnie des chemins de terre
België www.cheminsdeterre.be

Nu al meer dan 20 jaar reizen Stéphane Georis en zijn vrienden de wereld af en doorkruisten ze
België waar de regen zo goed smaakt. Misschien zijn ze gedreven door waanzin, wellicht door
woede, maar ze brengen jou ongelooflijke hoop, sprekend over liefde, een strippende banaan, een
varkenspoot die met grote vaardigheid Shakespeare reciteert en de dagelijkse krant die in een
vuurwapen verandert. Ze reizen zodat ze een stukje leven kunnen delen - op een voetpad, in een
publieke ruimte - en kunnen baden in een zoete blik en een glimlach krijgen die naar rode
marshmallows smaakt. "Kom, dames en heren, kom dichter. Neem onze handen. We zullen je een
verhaal vertellen. We zullen jullie doen lachen en lachen tot dat de hemel beeft. Dat is wat je nodig
hebt om te overleven, om te blijven wandelen over de horizon, om je ervan te verzekeren dat je
zakken gevuld zijn met zon. Straattheater zal nooit verdwijnen."
"Aan al mijn vrienden die rationeel zijn en zich aan de logica vastklampen... ga weg! Cijferaars beursmake-
laars, autoliefhebbers... kom ook niet dichterbij. Hier zijn de marionetten van ritselende kranten, theelepels en
stukken gebraad die allemaal een verhaal te vertellen hebben, een verhaal voor het slapengaan, buiten onder
de sterren. Hier ontmoet het theater van jouw dromen de rijkdom van jouw verbeelding om verrukking te
creëren. Kijk naar de agenda en spring op jouw fiets om ons te vervoegen, ergens op deze wereld."

Concert voor twee excentriekelingen en een dagblad. Men
verneemt er alles over Angelina Jolie en haar depressieve
gynaecoloog, de eenzaamheid van de visser uit Zanzibar, de
totaliteit van het niets en het geheel van alles... en vooral... je
zal leren hoe je jouw geluk moet opbouwen.
Je hebt ervan gedroomd om de wereld te veranderen? Zij doen
het! Als hij het dagblad openslaat verandert het slechte nieuws
in pop-up. Als zij haar mond opendoet sluipt het recept voor
geluk in onze oren.

Drie vreemdelingen op een bank, twee fietspompen voor één
cello, één schoenveter aan één vinger, twee kurketrekker-
superhelden voor 2 gebouwen = 96 gelegenheden om een hele
wereld te ontdekken met één begrafenis, één bezoek aan
Broodway, enkele Zweedse gedichten en (hopelijk) de
exclusieve aanwezigheid van Penelope Cruz met haar groene
plant...
Een show met fysiek theater en poppen, uitgevonden taal en
alternatieve choreografieën.

Le canard de Zanzibar
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CQP Produccions
Spanje www.cqpproduccions.com
CQP Produccions startte in Spanje (2008) vanuit de passie van twee mensen om theater te maken en
te delen. Dit groeide uit tot een team: meer mensen kwamen er bij en nu werken ze met hun eigen
designers, componisten en decor-ontwerpers.
Vanaf 2012 begonnen ze ook in andere landen op te treden en waren ze te zien in theaters en op
festivals in Europa en overzee.

In 2014 deden ze hun eerste internationale toer: Kufstein (Oostenrijk), Hannover en Koblenz
(Duitsland), Aurillac en Begles (Frankrijk). In 2015 traden ze op in Australië, Frankrijk, Duitsland en
Italië.
Hun walk-act “Rats” won de prijs voor de beste show in de "Puppet Theatre Fair of Lleida 2015", een
prijs toegekend door een professionele jury.
"Manneken’s Piss" kende zijn première in Fira Tàrrega 2015 en kende veel bijval bij zowel het publiek
als bij de professionelen.

Kijk uit! Ratten hebben de stad overstroomd. Ze zijn overal: ze
komen uit de goten en de containers, ze zijn in de straten...
Ze verbergen zich niet meer en nu zijn ze ontzettend groot.
Ze heersen over de stad en er bestaat geen oplossing daarvoor.
Er is slechts één persoon in de wereld die deze hilarisch plaag
kan wegnemen, een fluitist die van ver komt, van heel ver.

Er zijn verschillende ratten: de ene is zeer lief en geestig, aan
andere is dik en beweegt traag, nog een andere is blijkbaar zeer
gelukkig en de laatste is een beetje gemeen.
Allemaal stoeien ze maar wat rond en spelen met de mensen.
De ratten lopen de straat af, tot de fluitist op stelten, aankomt,
zijn muziek speelt en naar hen zoekt.
De ratten beginnen de fluitist te volgen, maar vinden steeds
afleiding op hun weg...
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David Berga
Spanje www.davidberga.cat

David Berga Management is een onafhankelijk theater-agent/manager/producer sinds 2002 en is
vooral gericht op tekstloze producties (komedie, site-specifiek, object-manipulatie, fysiek theater,
hedendaagse clown, installaties, ...).
David Berga brengt Europese en Amerikaanse shows op kunstenfestivals en beurzen over heel de
wereld.

Automatàrium is een installatie geïnspireerd op de
kermisattractie van automaten die in beweging schieten als je
er een munt in stopt, zoals je die voor het eerst zag in de late
negentiende, begin twintigste eeuw.
In deze installatie zitten artiesten in individuele boxen, gemaakt
uit wood en acryl (om oude gebouwen te imiteren) en worden in
gang gezet met een muntje die de toeschouwers in de gleuf
steken.

Vanaf het moment dat er een munt wordt ingestoken lichten
gekleurde bollen op en begint er circusmuziek te spelen. De
acteurs beginnen hun robotachtige cyclische bewegingen uit te
voeren en doen een korte voorstelling met komedie, circus,
magie, zang, mime, ... Dit is een tekstloze show die kan
gesmaakt worden door mensen van alle leeftijden en met
diverse culturele achtergronden.
De technische vereisten zijn minimaal, het is een zelfdragende
show en je kan van één tot acht automaten huren.

Automatarium
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De Circus Boerderij
België www.decircusboerderij.be

Van super coole circusshows, originele steltenlopers, uitdagende workshops en kinderkampen tot
mooie schmink- en bloemenkunst. Zij bieden een unieke waaier van shows en animaties.
Hun voorstellingen zijn originele creaties met een zeer stijlvolle afwerking, die de juiste mix van
spektakel, humor en potgrond bevatten.
Zij bezorgen vooral circus aan huis maar ontvangen u ook graag op De Circus Boerderij.
De Circus Boerderij zijn Eva en Jokke, partners, geliefden.
Jokke, al verschillende jaren actief in de wereld van circus en straattheater met projecten als
Trampoline Mission 3, Le BoTrio, Cie Sweatshop, ARTBOEM of als solo circusartiest, toont dat de
voorstellingen die hij brengt origineel en succesvol zijn.
Eva is een kei als grime- en make up-kunstenaar. Haar eigenzinnige frisse kijk op de wereld maken
haar creaties stuk voor stuk verbazend mooi.
Het resultaat van deze liefdevolle samenwerking krijgt vorm als De Circus Boerderij.

Het publiek zit klaar.
De piste ligt glanzend te wachten.
De gordijnen gaan open… maar…. waar zijn alle artiesten?
Iedereen is weg!
Charlo, het verlegen manusje-van-alles, is samen met de
vrolijke costumière Giselda achtergebleven om de show tóch
nog te redden.
Ze roepen de hulp in van het publiek: de toeschouwers krijgen
een rol toebedeeld én een spoedcursus circus.

Nog gauw een kostuum zoeken dat past, en daar klinkt de
muziek al!
In deze kindvriendelijk, interactieve voorstelling, spelen de
kinderen zélf (en misschien ook hun ouders) de hoofdrol.
Charlo probeert de boel in goede banen te leiden, wat soms
lukt.
(Maar soms ook niet!)
Kortom: plezier voor jong en oud. Zorg mee voor een happy
(circus) end!
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De Stijle, Want...
Nederland www.destijlewant.nl

Al meer dan twintig jaar marskramen de leden van De Stijle, Want... in humor en totale ontregeling
van de logica. Succesvol teisteren ze festivals en evenementen met hun tot kunst verheven
ontoerekeningsvatbaarheid.

Aad, Har en Robbe, vrijwilligers van uw festival of evenement:
ze bedoelen ’t altijd zo goed. Vooral dàt stralen ze uit. Dat hun
werkwijze niet altijd de meest doeltreffende is moeten we maar
voor lief nemen. Deze mannen van Benevolanti nemen alle
zorgen voor de organisator weg (zeggen ze) door daar ter
plekke te zijn waar het nodig is en met hun portofoons de
situatie te overzien, te begeleiden en te becommentariëren. En
daar heeft uiteindelijk iedereen plezier van….

Het uur en de plaats van hun voorstellingen wordt
niet meegedeeld. Zij duiken op waar je hen niet
verwacht... altijd daar waar ze nodig zijn... of denken
nodig te zijn.

Benevolanti
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De Vuurmeesters
België www.devuurmeesters.be

“De Vuurmeesters” is het grootste vuur-straattheatercollectief van België. De artiesten hebben al
meer dan tien jaar ervaring met het ontwerpen en bespelen van vuurkunstwerken. Jaar na jaar,
concept na concept, zetten ze in op kwaliteit en professionaliteit. En subtiliteit. En toch brengen ze
veel, heel veel vuur. En gevoelige snaren. Daar staan ze voor, daar gaan ze voor.
Historiek: Alles begon in 2005 met een theatrale vuurvoorstelling met 2 acteurs en enkele technici.
Binnen enkele jaren bouwde de compagnie een gecentraliseerde werkplaats en een
circusoefenruimte uit en gooide zich vol enthousiasme op het ontwikkelen van hun eerste grotere
concept: het Vuurdorp Royale. Sindsdien speelden ze nog een aantal grote concepten en op
vandaag zijn de belangrijkste “de Vuurlandschappen” en “de Vuurparade”.
De magie van De Vuurmeesters is niet alleen emotionele ambiance, maar ook de gedrevenheid
waarmee er wordt verder gebouwd en gecreëerd. Zowel op scène als in de werkplaats  brandt de
passie.

Verwondering en emotie in de vorm van vuur: dat bedoelen zij
met Vuurlandschappen. Elk evenement is uniek en verdient een
al even uniek vuurkunstwerk: is het een vijver, dan plaatsen ze
hun vuurlotussen op het water en de oever. Heb je een plein te
vullen, dan worden het wellicht de spiegelinstallatie, de
vuurbomen of de alumettes. Of misschien stellen ze wel een
publieksmagneet voor, zoals de Vuurparade: 1 uur lang groot
bewegend vuur doorheen de straten.

Vuurlandschappen en vuurkunstwerken
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Duo ComicCasa
Zwitserland www.duocomiccasa.com

Karin en Gil hebben elkaar ontmoet op een festival in Macedonië (2007). Sindsdien zijn ze een
koppel,  zowel in hun leven als op het podium.
In september 2010 huwden ze.
Ze leven en werken in Basel, Zwitserland en treden op over heel de wereld in circussen, variété-
shows en festivals, maar ook op private en commerciële evenementen.
Karin studeerde circuskunsten in Montreal.
Gili studeerde theater in Tel Aviv.
Samen en individueel gaven ze workshops in circus-clownerie en uitvoerende kunsten.
Ze houden van reizen, karaoke zingen en dansen... de hele nacht.

Henriette, de twee schoonmakers, de boel redden. Ze komen op
met een onvergetelijke circus show. Hoeden vliegen in de lucht,
ladders worden in evenwicht gehouden, en vuilnisbakken
worden gebruikt zoals u nog nooit hebt gezien. En als grote
finale zijn ze trots om u te presenteren: The Daredevil Plunger
Throwing Act!
Met hun unieke stijl van fysiek theater creëren ze het gevoel
dat... “NIETS ONMOGELIJK IS”.

Duo ComicCasa
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Duo Kaos
Italië www.duokaos.com

Duo Kaos werd in 2009 opgericht door circus- en theaterartiesten Giulia Archangels en Luis Paredes.
Op straat, een hoek, een plein of in het theater, altijd wanneer Duo Kaos een podium heeft komt een
nieuwe denkbeeldige wereld tot leven: de onmiskenbare poëtische theatraliteit van Giulia en Luis
komen samen om  een elegante en originele acrobatische stijl te vormen.

Het is een verhaal over beweging, transformatie en liefde.
Bouwen en vernielen zijn delen van hetzelfde mechanisme en
elk personage, op zijn eigen manier, zoekt om de chaos om te
buigen in harmonie.
Elkaar opvangen, afbreken en terug samen brengen, door
elkaar vast te haken en los te laten en altijd een uitweg te
vinden voor een nieuwe actie.
Met een zekere lichtheid en romantiek beginnen beide
personages te begrijpen dat de ene de andere niet kan

vervangen, dat ze samen in staat zijn de perfecte loop te maken.
De harmonie overstijgt het fragmentarische en verdwijnt bij elke
nieuwe toevalligheid, tot de herhaling verandert in een
beweging die evolueert en zichzelf nooit herhaalt.
Time to loop is gemaakt voor openlucht optredens en
combineert op gratieuze wijze verschillende circusdisciplines,
hand to hand, objectmanipulatie, acrobatie op de fiets en
clownerie.

Time to Loop
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Dwaallicht vzw
België www.toverspel.be
De leden van Vzw Dwaallicht ( vroeger vzw Toverspel ) hebben reeds meer dan 17 jaar ervaring met
het maken van vuurdecoraties. Van kleine tot zeer grote buitenlocaties worden gedecoreerd, verlicht
en/of verwarmd met vuur voor allerlei evenementen. Uit hun uitgebreid gamma installaties kiezen ze
zorgvuldig de beste oplossing op maat van elke organisatie. Hun succesprodukt: bamboe-
constructies. Hiermee kunnen ze (in theorie) oneindig veel verschillende lichtobjecten maken, maar
ook functionele bouwsels zoals afdaken, infostanden, bar + terras, inkombogen, verteltent ... Voor de
kinderen kunnen ze enkele knutselworkshops aanbieden zoals lichtornamentjes maken in klei,
tekeningen maken op papieren lichtzakken, lantarens maken...

ALLEMAAL LICHTJES
Dit is hun grote formule voor het aankleden van een middelgroot park. 4 dagen lang verbouwen ze de
locatie met tal van installaties tot een poëtisch, feeëriek landschap. Hun decoraties worden
aangevuld met kleine animaties zoals dans, muziek, schaduwtekenen en plaatselijke inbreng.
Minstens 2 dagen voor publiek.

vzw Dwaallicht wil dit jaar het accent leggen op speciale
bouwsels op vraag van een organisator, om aan te tonen dat ze
heel flexibel kunnen ontwerpen.
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Edgar Falzar
Frankrijk www.unhommealarue.wix.

com/unhommealarue

Het gezelschap werd opgericht in 2015 door een groep ingewijden in de circus- en straatkunsten.
"Un homme à la rue" biedt hen de mogelijkheid een structuur te hebben, ingebed in een territorium,
en banden te smeden met andere gezelschappen uit de streek.
Deze structurering brengt hen in de mogelijkheid om kracht uit te oefenen op de reflectie en de
voorstelling, over de manier waarop de verschillende spelers in de kunst en kultuur zich
organiseren.

"Edgar Falzar" is een clowneske solo-voorstelling, ergens
tussen theater en circus. Hij gebruikt technieken en burleske
codes geleend van traditionele jongleurs, maar ook van
hedendaagse clowns. Met "Edgar Falzar" zoekt hij om de
breekbaarheid van dit personage te onthullen en om ons de
schoonheid van de kunst in deze kunstvorm te tonen.
"Edgar Falzar" tovert met ballen en betovert ons gedurende
enkele minuten met een vuurwerk. De ballen komen van overal,
hij jongleert ermee evengoed als met zijn bretellen en broek.

Een charmerende jongleur uit een andere tijd...
Hij neemt ons mee en raakt in de knoei met zijn bretellen of zijn
rebelse broek...
Hij brengt ons een wereld bezaaid met moppen...niet ordinair...
eerder buitengewoon!

Edgar Falzar

Oop's
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Ell Circo D'ell Fuego & De Machienerie
België www.ecdf.be
Ell Circo D’ell Fuego vzw werd in 2004 opgericht als een collectief waar jongeren die bezig waren met
circus in de ruimste zin van het woord een plek konden vinden om verder te groeien, te trainen en
hun kunnen aan een publiek te tonen. In iets meer dan 10 jaar tijd heeft ECDF zich in sneltreinvaart
ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende organisaties voor circus in Europa.

In 2014 won ECDF de Vlaamse Cultuurprijs, uitgereikt door Minister Sven Gatz, voor de ontwikkeling
van Atlas Festival / Extreme Convention, een internationaal circusfestival in de Waagnatie.

In 2007 won ECDF de prijs 'Trots van Vlaanderen' van de Koning Boudewijnstichting voor sociaal
werk in de wijken rond Antwerpen Dam.

Ell Circo D’ell Fuego is een circuscollectief dat zowel traditionele als hedendaagse circustechnieken
op een vernieuwende wijze wil doorgeven aan een zo divers mogelijk publiek.
ECDF heeft zich de laatste jaren steeds verder gespecialiseerd in een dynamische (op het randje
explosieve) aanpak en kijk op het circus.

Een grote metalen kraan-installatie, waar een trapeziste
aanhangt en door de straten fladdert. De Maestro van deze
parade trekt deze parade voort door de straten,
omsingeld door acrobaten en jongleurs.

Capitein Gustav en zijn bemanning bevoeren de zeven wilde
zeeën.  Op hun prachtige reizen zagen zij wonderlijke
zeewezens, woeste golven en verre vreemde landen.  Samen
met zijn onverschrokken zeelui stapt hij nu in een nieuw
avontuur.  Alle verhalen die de zeelui verzamelden krijgen vorm
in onze prachtige carrousel “L’Imaginarium du Capitein Gustav
II”.  Kruip mee aan boord voor een wonderlijke reis!  De
diepzeeduikers, wilde watervissen, de stoere zeebonken en
Capitein Gustav heten u van harte welkom!

De Parade

L'Imaginarium Du Captain Gustav II (carrousel)
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eVenti Verticali
Italië www.eventiverticali.com
eVenti Verticali begon in 2006 vanuit een idee van Andrea en Luca Piallini. Naast het zelf produceren
van hun shows, combineren ze ook hun verticale kennis met de coördinatie van een professioneel
team (muzikanten, techniekers, ingenieurs, kostuum-ontwerpers) voor de creatie van site-spefifieke
verticale voorstellingen die elke keer aangepast zijn aan de diverse architecturale plaatsen.
De passie voor de verticale ruimtes schuilt al in hun kindertijd, toen hun vader hen leerde klimmen.
Toen ze opgroeiden bewandelden ze diverse wegen en hebben ontdekten ze verschillende
disciplines: openluchttheater, acrobatie, hedendaags circus, ... In 2003 onderzochten de twee broers
de mogelijkheden van de verticale benadering in het theater, waarbij ze de verticale dans ontdekten
en een eigen weg vonden om een verticale theatershow te maken. De verticale ruimte werd hun
geliefkoosd podium, een vloer die 90° gedraaid is en waarop de performers stappen, rennen,
springen, dansen en... een verhaal vertellen.
In 2009 brengen ze de komische taal uit de visuele komedie in hun verticale ruimte. in 2010 maken ze
een grote show voor grote massa's: QUadro. In 2011 gaan ze nog een stap verder en integreren ze
video-projectie in hun nieuwste show "Wanted".

EEN OPGEHANGEN MUUR
QUadro is een droom die werkelijkheid wordt. De droom van te
dansen op een vliegende muur.
Een structuur gemaakt uit aluminium trussen hangt aan een
kraan en draagt 50 m2 stof.
Een verticaal podium in de lucht voor dansers, circus artiesten
en muzikanten en dient als podium en als scherm. Het kan
gebruikt worden om beelden of video's te projecteren, volgens
de noden van het evenement.

De aanwezigheid van een team van experten verzekert de
veiligheid van zowel de artiesten als van het publiek gedurende
de show.
Tot dusver is QUadro al aangepast geweest aan verschillende
projecten om tegemoet te komen aan de noden van
verschillende organisatoren. Dit leidde niet alleen tot telkens
unieke voorstellingen, maar liet eVenti Verticali ook toe om
nuttig onderzoek te verrichten i.v.m. de wonderlijke wereld van
structuren in de lucht.

QUadro
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Fabuloka
Nederland www.fabuloka.com
Twee circusartiesten die op zoek zijn naar meer dan het trucje; zij zoeken naar diepgang, maar
tegelijkertijd naar luchtigheid. Door een mix van circus, theater, muziek en poëzie scheppen zij een
eigen kunstvorm voor op het podium of in de straat. Ze zijn niet bang voor experimenten en alles
kan. Deze houding samen met hun creativiteit zorgt voor de frisse eigen stijl van Fabuloka.
Toen Edwin Schulte jong was, zat hij bij jeugdcircus Poehaa. Jorga Lok speelde bij circus Rotjeknor.
Ze ontmoetten elkaar voor het eerst op het Nederlands Jongleerfestival in 2005. Veel verder dan een
praatje en een trucje is het toen niet gekomen.
Veel later, in 2010, treffen Ed en Jorga elkaar weer op het circustheaterfestival Circo Circolo. Er is
veel bij te praten. Jorga is afgestudeerd in Stockholm aan de Universiteit van Dans en Circus en
treed op met het gezelschap TENT. Ed werkt als circusdocent en maakt en speelt zijn eigen
voorstellingen. Een jaar later, eind 2011, komt er dan eindelijk wat van. Na wat mailtjes en
telefoontjes, volgt een succesvolle brainstormsessie, en de nieuwe samenwerking is geboren!
Nu, vier jaar later, wordt alles steeds groter en begint alles steeds meer te rollen. Na De Zwerver
hebben zij ook de voorstelling STAAL gemaakt en er zijn al plannen voor voorstelling nummer drie.

Jorga is acrobaat en houdt van schrijven. Ed is muzikant en
maakt alles van metaal. Door hun krachten te bundelen ontstaat
STAAL, een poëtische voorstelling waarin twee verschillende
karakters een droom hebben.

Het verhaal wordt verteld met partneracrobatiek, jongleren,
mime, bizarre uitvindingen, luchtacrobatiek en live muziek op
zelfgemaakte instrumenten. Alles speelt zich af in en rondom
een 5 meter grote stalen constructie.

Spel, concept: Jorga Lok en Edwin Schulte
Coaching: Marc Oyserman
Eindregie: Natasha Schulte
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Five Quartet Trio
Italië www.conmuchoarte.net

"Five Quartet Trio" is een gezelschap dat begon in 2005 in Rome met de show "On the table".
De drie leden van de groep (Alessandro De Luca, Cristiano Fondelli and Giullio F. Venturini) komen
uit de wereld van de gymnastiek en ontwikkelden later hun circusvaardigheden.
In 2012 ontmoetten ze regisseur Adrian Schwarzstein en in samenwerking met het Mirabilia festival
werd de nieuwe show "Bus Stop" geboren.
Hun voorstelling gaat voor eenvoud, experimenterend met nieuwe expressie-vormen die nieuwe
sensaties bij het publiek kan losweken, zonder het entertainment te vergeten.

Een gekke werknemer, een slaperige arbeider en een vreemde
luchtige figuur... Drie mensen die niets met elkaar gemeen
hebben worden verwikkeld in een plezant, grenzeloos avontuur
terwijl ze wachten op een bus die...

Bus Stop is een show met grote impact, amusant en ironisch en
wordt de arena waarin jongleren, acrobatie en Chinese mast
elkaar opvolgen en in elkaar verstrengelen.

Het publiek wordt geraakt door deze voorstelling en beetje per
beetje in een droomwereld gebracht vol sterke en fascinerende
contrasten... om te komen tot het onder ogen zien van het
belangrijke levensavontuur: het ontdekken van de schat
verborgen in de diversiteit van de mensen.
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Grant Goldie
Noord-Ierland www.grantgoldie.com
Grant Goldie jongleert al 24 jaar en treedt al 18 jaar op. Hij houdt ervan elke dag te jongleren, anders
geraakt hij depressief. Broccoli is goed, en enkel 1 uur voor het scherm.
Hij toert internationaal en speelt voornamelijk op straattheaterfestivals. Op straat won hij diverse
publieksprijzen en behaalde de prijs "Best Circus" op het  Perth International Fringe Festival 2016
voor een indoor show.
Zijn werk is gewoonlijk niet-verbaal en wordt gebracht met grote vaardigheid, met een element van
clowning en soms ook interactie.

Een non-verbale fysieke voorstelling zonder ondertitels.
Een glimp op een man die het prozaïsche gebruikt om te
plezieren.
Een bonte mengeling van absurde verhalen, met bolhoed en
regenscherm.
Poëzie in beweging? Manipulatie in zijn verhevenheid?
Goochelkunst?
Dit alles vertaalt zich als een mooi, aantrekkelijk, humoristisch,
nauwkeurig stuk beweging in al zijn magische vormen.

Een man in harmonie, en soms in onenigheid, met de wereld
rondom hem.
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Hotel iocandi
Spanje www.lamaleta.cat
Hotel iocandi ontstond in het begin van het jaar 2012 toen Tomeu Amer en Griselda Juncà elkaar
hebben ontmoet na hun studie aan de circusschool Rogelio Rivel en na andere projecten (Tomeu
met het gezelschap Trifaldó en Griselda na haar opleiding in de vaste trapeze in The Circus Space in
Londen).
Uit deze eerste ontmoeting ontstond de korte voorstelling Esquerdes, die geselecteerd werd voor het
project Camins Emergents 2013-2014.
Deze voorstelling brachten ze op verschillende festivals in Catalonië, Spanje, Frankrijk en Italië
(waaronder Trapezi Reus, MAC Arts de Carrer, Européenne de cirque de Toulouse, Bilboko Kalealdia,
Curtcirckit, Kaldearte Vitoria, Festival Brocante, Mercat de les Flors… ).
Begin 2013 komt de zangeres Joana Gomila erbij. Samen werken ze aan de lange versie van
Esquerdes die in oktober 204 in première ging op het Festival Escena Poblenou in Barcelona.

Wat is de lege ruimte tussen twee stukken die niet bij elkaar
passen? Een man en een vrouw ontmoeten elkaar op een
plaats. Hij klimt. Zij rent. Enkel een eenvoudige beweging... en
het spel kan beginnen.

Esquerdes is een korte voorstelling waarbij de statische trapeze
en de acrobatische ladder met elkaar verbonden wordt door
twee bewegende lichamen, in een spel van geven en nemen
tussen verlangen en ontsnappen...

Wat gebeurt er als iemand voor de eerste keer uitbarst in een
ruimte? Hoe doet de aanwezigheid van iemand anders ons
veranderen of opbeuren? Wat blijft er van ons over in de ruimte
waarin we geleefd hebben?
Met hun eigen taal tussen tragedie en komedie zet Hotel iocandi
de circustechnieken en de muziek ten dienste van een
universum vol vragen over de breekbaarheid van het menselijk
bestaan.
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Ici’bas
Zwitserland www.lenvers-spectacle.com

Het gezelschap Ici-bas werd in 2015 opgericht door Mathias Reymond (een circusartiest uit
Zwitserland) en Christine Daigle (een danseres - hedendaagse dans - uit Canada).
Het gezelschap met thuisbasis Zwitserland wil het interdisciplinaire in de uitvoerende kunsten
promoten.
Hun eerste creatie - L'envers - combineert dans met circus.

Een glimp van waanzin op de straathoek. Een cirkel van
kunstgras waar een acrobaat en een danseres de ruimte
innemen door de voorbijganger uit te nodigen om even halt te
houden en een diepe teug frisse lucht in te ademen. Een kleine
gezellige ruimte die de natuurlijke sereniteit oproept en waarin
we ons kunnen losmaken van de rest rondom ons. Deze weide
vol beeldspraak wordt een slagveld en een speelplek.

Een plaats tussen hond en wolf, tussen kindertijd en
volwassenheid, tussen creatieve en destructieve impulsen,
tussen circus en dans.

Een verhaal om rechtopstaand te drinken, liggend op het gras.

L'envers
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JAM
Spanje http://www.jamweb.cat/
Jaume Jobé, als artiest bekend als Jam, werd op 3 april 1979 geboren in Lleida. Hij begon zijn
artistieke carrière in 2001 toen hij de komische compagnie Encara Farem Salat en de groep Pastorets
Rock oprichtte met Ferran Aixala, Jordi Huerte en Robert Riu. Hij kreeg zijn opleiding als clown bij
international erkende clowns en docenten zoals Alex Navarro, Caroline Dream, Leo Bassi, Eric
Davids, Jesus Jara, Philipe Gaulier, Christian Atanasiu, Moshe Cohen, Avner Eisenberg, Jango
Edwards...
Met Encara Farem Salat maakte hij verschillende kindershows en twee clowneske shows voor
volwassenen: een show voor in het theater en een straatact. Tegelijk startten ze met de rockgroep
Pastorets Rock, waarmee ze de meest populaire Catalaanse liedjes een modern arrangement geven:
funk, ska, hard rock…
In 2010, besluit Jaume Jové een solocarriere te starten. Het project heet JAM en is gebaseerd op
straattheater en clownerie. Hij wint er prijzen mee als beste show in Humortal in het Ansan
Straattheater Festival in Korea,  en de  Pom d’or in het straattheaterfestival Sensportes, hij wint ook
verschillende prijzen als acteur in kortfilms (New York, Salsburg) en is finalist in het Gauklerfest van
Koblenz (D) met zijn act Mêtre.

Een tafel, twee stoelen, een paraplu, een klerenrek, een spiegel
en een lat. “Kom dat zien! Ik nodig je uit in mijn wereld!”
El Mêtre  is een show die je naar een wereld vol fantasie,
samenzwering, lach, liefde, emotie, spel en tederheid brengt.
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Jean Philippe Kikolas
Spanje www.jeanphilippekikolas.com

Hij is een autodidact die experimenteerde en van alles ontdekte bij verschillende internationale
artiesten: Teatro La Gindalera (Madrid) clownerie met Leo Bassi, Carlo Colombaioni, Marcelo Katz,
jongleren met Iñaki Sastre, Victor Kee, Pass Out, Carampa (Madrid), acrobatie met Martin Carella in
Criollo Circus School (Buenos Aires). Hij hield zich ook bezig met theater, maskers, dans, acteren,
beweging, goochelen, poppen, muziek ...
Sinds 2007 werkt hij samen met NGO Clowns Zonder Grenzen met optredens in hospitalen,
conferenties en verschillende expedities naar Libanon, Kosovo, Palestina...
In 2010 stelde hij zijn one-man show voor: "SIN REMITE", een combinatie van circus en fysiek
theater. Daarmee speelde hij op verschillende festivals in Spanje, Italië, Portugal, België, Nederland,
Oostenrijk... Op verschillende festivals behaalde hij prijzen, waaronder:
MILANO CLOWN FESTIVAL.................. PRIJS VAN DE JURY
MALABHARIA ........................................ BESTE SHOW
MYAU FESTIVAL ................................... PUBLIEKSPRIJS

Circustheater en comedy.
Een persoon zonder woorden die een golf van nostalgie
veroorzaakt.
Een spel met het podium, de objecten en het publiek.

Door middel van technieken als fysiek theater, slapstick
komedie of verschillende visuele moppen, brengt hij ons in zijn
heel eigen wereld en brengt hij ons nader bij een beroep dat
verder en verder van ons af lijkt te staan.

Hij gebruikt verschillende circustechnieken zoals vrije ladder;
objectmanipulatie, jongleren, en ontelbare oplossingen voor de
conflicten die zich voordoen en die hem zelfs in een enorme
ballon doet belanden.
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kompanie Ofwel
België www.kompanieofwel.be

In de lente van het jaar 2005 pakten de mannen van Racebob uit met een eerste act. Hun botsauto
werd een succes zodat ze besloten er een tweede act aan te breien.
Ze richtten Kompanie Ofwel op die ondertussen negen voorstellingen telt. Hiermee toeren ze niet
enkel door België, maar trekken ook naar het buitenland: Nederland, Spanje, Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland.

Ofwel hebben ze geluk...
Ofwel brengen ze gewoon kwaliteit.

Lucien Z. is dé mechanische verwezenlijking  van de
gedroomde ‘opa’. Op elke vraag weet hij een antwoord, dit door
zijn talrijke jaren dienst in allerlei stielen die hij vaak met glans
doorstaan heeft. Met raad en daad staat hij je bij, met alle
plezier, ongeacht welk onderwerp en plezier maken is z’n
grootste kenmerk . Zonder Lucien’s inbreng was het concept
‘de nieuwe man’ onbestaande. Ongelooflijk welke magische
capaciteit Lucien heeft om mensen te entertainen en dingen te
laten doen waartoe ze zichzelf niet toe in staat achten.

Marnickx en Patrick, 2 vrienden, hebben het idee opgevat om
naar Ibiza te trekken. Ze doen dit met hun Zundapp.
Een heel eind, maar ze zien het zitten.
De hulp van de passanten wordt hierbij op prijs gesteld,
maar of ze er zullen geraken, hangt af van het publiek.
Een walking act met brommer, waar op bepaalde plaatsen een
act de presence wordt opgevoerd
3x 30'

Lucien

Marnix en Patriek
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Kuutenkidou (  )
Japan www.kuutenkidou.com

Kuutenkidou werd in 2015 opgericht door getalenteerde Japanse jongleurs. Ze willen met hun
jongleerkunst iets meer brengen dan alleen maar zuiver vermaak.
Ze traden op in Tokio, Kyoto, Shizuoka, enz.

Ring the Bell is een combinatie tussen muziek en jongleren.
Jongleer-ringen en muziekbellen worden samengebracht.
Drie jongleurs werpen ze naar elkaar en spelen terzelfdertijd
muziek.
Het mooie geluid zal de toeschouwer ongetwijfeld diep
imponeren.
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La Banda De Otro
Spanje www.infoncundibles.com/la-banda-

de-otro

Er is niets dat we met zekerheid weten over deze groep of de leden ervan. Dichter bij de legende dan
bij de werkelijkheid. Er wordt gefluisterd dat ze van ergens in West-Andalouisiana afkomstig zijn.
Alhoewel, hun veelvuldige verplaatsingen maken het niet gemakkelijk een bepaalde plaats te vinden.
Al op vroege leeftijd trokken ze op met een circus, wat hun malabaristische vaardigheden zou
kunnen verklaren, maar voor een of andere reden besloten ze muzikanten na te doen. Alsof ze
vogelvrij verklaarden zijn, zijn ze bijna voortdurend op weg om ergens een slag te slaan, maar een
slag die zich meestal tegen een van hen keert...

Yee-Haw is een enthousiaste schreeuw, een uitdrukking van
vreugde, de zalige roep die ons naar het Oude Wilde Westen
brengt... in Andalouisiana.
Ze zijn er klaar voor om zich te verdiepen in een muzikale
wereld geïnspireerd op country, ragtime en bluegrass geluiden
tijdens hun concert... en een speciaal concert, omdat je je niet
kan voorstellen hoe de band-leden zijn. Een circusshow waarbij
je het verschil niet kunt merken tussen de muzikanten, de
jongleurs en de clowns.

Levend als vogelvrijverklaarden, werken ze zich altijd opnieuw
in de problemen...
Het moet gezegd dat ze al hun creatieve middelen gebruiken (en
dat zijn er niet weinig) om het gelach van de toeschouwers te
stelen en hen tot hun medeplichtigen te maken.
Er is geen grote som uitgeloofd voor hun aanhouding, maar de
gelukkigen die een concert van hun kunnen zien zullen genieten
van een goede gevoelens, een grote hoeveelheid gelach en
enkele andere verrassingen...

Yee-Haw
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La Trócola Circ
Spanje www.latrocola.com
De constante in de producties van het circusgezelschap La Trócola Circ is het onderzoek van de
objecten. Zo proberen voortdurend vernieuwende ideeën te bereiken, onderzoeken een nieuwe
uitdrukkingsvormen en implementeren die in hun onderzoek die verplicht to innovatie.
In de laatste 3 jaar speelden ze meer dan 140 keer hun eerste productie "Potted". Door deze
voorstelling geraakten ze bekend en lieten hen toe te spelen op verschillende belangrijke nationale
en internationale beurzen, wat hen dan weer de mogelijkheid gaf om op te treden op belangrijke
festivals waar ze hun show deelden met het publiek in verschillende landen (België, Nederland, Italië,
Duitsland, Brazilië en Portugal).
Na deze periode voelden ze de noodzaak terug te keren op het podium met iets nieuws: zo ontstond
"Emportats". Ze willen de ziel van het gezelschap behouden en een voorstelling op hoog technisch
niveau brengen, met oog voor elk detail, in een poging om de toeschouwer te verrassen en te boeien
door hun originaliteit. Ze blijven gehecht aan het onderzoek van objecten en de veelzijdigheid en
abstractie daarvan. Twee nieuwe leden verrijken de ploeg, met de bedoeling live-muziek in hun
shows te brengen. Het team groeit en verstevigt dus en het collectieve werk wordt echt belangrijk, op
hun zoektocht naar een nieuwe en persoonlijke werkwijze.

Een unieke en originele show, gebaseerd op het onderzoeken
van de ruimte, objecten, structuren en ritmes.. Ze willen de
essentie van het object benaderen en met circustechnieken een
directe communicatie met het publiek creëren, vol grote visuele
impact. Ze zoeken gemeenschappelijke punten tussen:
beeldende harmonie en chaos, statisch en dynamisch,
artificieel en organisch, zwaartekracht en gewichtloosheid, de
grenzen van het object en mensen, en het onbegrensde... dit
alles in de vorm van entertainment en visuele poëzie.

Emportats is een circusvoorstelling voor elk publiek. Het is
gebaseerd op de combinatie van verschillende disciplines:
acrobatie, jongleren, live-muziek, onderzoek van objecten (in dit
geval: deuren). Open, toe, het zichtbare en het onzichtbare zijn
ideeën die voortdurend aan bod komen vanuit verschillende
invalshoeken: humor, poëzie, het neerzetten van beelden... Het
is een show waarbij coördinatie, precisie en energie de
gevestigde grenzen overwinnen en duidelijk maakt dat
onverschilligheid geen optie is.
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Lotta & Stina
Spanje www.rola-on-bola.com
Lotta en Stina begonnen samen te werken op de rola-bola in 2001, toen ze met een jong circus
optraden in Finland. Ze besteedden drie jaar aan het perfectioneren van hun techniek aan de
prestigieuze en veeleisende Ecole Supérieure des Artsdu Cirque (ESAC) in Brussel, waar ze
afstudeerden in 2008.
Sindsdien hebben ze gewerkt o.a. in de Wintergarten Variety, Krystallpalast Variete, Circus Flic Flac,
Palais Im Park -dinner show, en Oh la la -production van Rolf en Gregory Knie en Buskers Bern
street music festival.
Ze creëerden en produceerden samen met Kimmo Hietanen de straattheatershow "Play: Time" en de
variété-show "Ladies Room" die opgevoerd werd in de Krystallpalast Variety.

Stel je voor: twee vrouwen die verbazingwekkende partner-
acrobatie brengen, zelfs zonder de stabiliteit van de grond
onder hun voeten.
Op de rola-bola wordt evenwicht in een fractie van een seconde
onevenwicht. Maar deze vrouwen zullen je niet alleen verrassen
met hun gratieuze kracht en innovatieve techniek. Ze ullen je
ook charmeren met hun 50's look en laten je achter met de
vraag naar meer!
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Lyapunov - stability in motion
België http://lyapunov.be/
Lyapunov werd op één oktober 2014 opgericht door Johan Wuyts. Dit vanuit een passie voor
koorddansen en vanuit het idee dat koorddansen een vaardigheid is en dus iets dat m'n kan leren. In
die zin geeft Johan Wuyts les in verscheidene circusscholen in Vlaanderen en geeft hij initiaties,
workshops en lessen in koorddansen. De term koorddansen omvat balanceren op touwen,
slacklines, kabels, ... en dus ook de circusdisciplines: slap touw, slackline, kabel en funambule. De
leden van Lyapunov zijn vaardig in al deze vormen en kennen voorlopig nog geen grenzen in hun
kunnen (in die zin dat ook zij ook vaardig zijn in high wire - funambule op hoogte - en highline -
slackline op hoogte tussen bergtoppen of gebouwen -).
De kern van het team bestaat uit:
- Bart Minnebo (met 250m Belgisch recordhouder longline), allround koorddanser (slap touw,
slackline, kabel, funambule) en rigger van alles waarop kan worden gebalanceerd.
- Violaine Peeters (opleiding in theater en psychologie), funambuliste van hoog niveau,
circusdocente en rigster (heeft onder meer een oversteek over de Seine te Parijs op haar CV staan).
- Johan Wuyts (opleiding tot circusdocent en Doctor in de Psychologie), allround koorddanser (slap
touw, slackline, kabel en funambule) en rigger van alles waarop kan worden gebalanceerd.

Het team van Lyapunov biedt funambule wateroversteken aan
voor leken (jong en oud) 'Koordansen voor en door het volk'.
Voorafgaand aan het festival leiden ze mensen/leken uit de
regio op om tijdens het festival deze oversteek te maken.
Tijdens het festival kunnen toeschouwers komen kijken naar de
hele opstelling alsook bewonderen hoe de deelnemers het er
vanaf brengen.

Hierdoor willen zij aangeven dat koorddansen niet enkel te
maken heeft met talent of geleerd van jongs-af-aan, maar echter
dat het een vaardigheid is die iedereen zou kunnen leren.
Het team van Lyapunov bestaat zelf ook uit doorwinterde
koorddansers, hierdoor weten zij perfect hoe alles opgesteld
moet worden en kunnen zij ook indien gewenst door de
organisatie zelf ook voor spektakel zorgen tijdens de oversteek
met eventueel ook een nachtelijke oversteek.
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MattatoioSospeso
Frankrijk www.mattatoio.org
MATTATOIO SOSPESO werd opgericht door Marco Mannucci in 2006, en werkt telkens in een
ontmoeting met andere artiesten. Klimmen, acrobatie, straattheater, theater die het ordinaire
overschrijdt, poëzie en circus zijn enkele van de voornaamste ingrediënten.
Mattatoio vliegt over gevels van torens, paleizen en kastelen... en het leidt telkens tot nieuwe
voorstellingen in relatie tot de architectuur, waarbij deze alternatieve plaats een theaterpodium
wordt. De persoon die opgehangen is, het opgehangen zijn is de non-plaats waar de wetten van de
zwaartekracht breken. Dit brengt het publiek en de architectuur, het voorwerp van de voorstelling, in
een andere dimensie, een soort droomwereld waarin alles kan gebeuren, er zijn geen regels: je
zweeft, je dagdroomt.
Deelname aan buitenlandse festivals::
Fiesta del Pilar (Zaragoza) - Esbaiolat festival esterri d’aneu (Catalunya) 
Nuit blache 59 Rivoli (Paris) - Fete de la musique 59 rivoli (Paris) 
Aurillac (France) - Theater aan Twater (Belgium) 
Fira Mediterrania (Catalunya) -  - Chalon Dans La rue (Frankrijk) - Teatre Panova (Rusland)

Op het podium een oude Chagall, het einde zal het beging zijn.
Een man die eindeloos zocht om telkens opnieuw zijn verloren
geliefde te schilderen, zijn vrouw "Bella" in de "Promenade".
Maar hij kan het niet, ze is er niet meer. In zijn dromen probeert
hij haar terug te vinden, de verloren liefde opnieuw te creëren
op het doek. Maar vaak draaien deze dromen op nachtmerries
uit. Onze oude Chagall wordt een marionetten-speler, de maker
van zijn eigen dromen.

Een weemoedige schepper van een plezante droom waarin hij
Bella en zijn alter ego, de jonge Chagall, ontmoet. Maar ze
ontsnapt hem telkens weer, misschien omdat het verlies niet
het einde is, maar een nieuw begin... Een nieuwe creatie , vrij
geïnspireerd op de schilderijen van Chagall. Om de liefde te
ontdekken via vliegende acrobatie. Om in de vlucht de poëzie
van de liefde en het belang van het dromen te vangen.
Een voorstelling zonder tekst in verschillende taferelen, voor
een publiek van alle leeftijden (vanaf 6 jaar). Duur: 1 uur.

Tu me fais tourner la tête
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Merci Madame
België www.mercimadame.be
Merci Madame werd opgericht in 2015 door Jean-François Geubel (Cie d'Outre-Rue - straattheater),
MIRJ ("Musée International du Râteau de Jardinage), Trivelin (folk- en middeleeuwse muziek),
Coïncidence (Franse chansons), MIM (Musée des Instruments de Musique Bruxelles)... met de
bedoeling om verschillende artistieke vormen te ontzuilen: het straattheater, fotografie, objecten,
muziek, exposities, musea, dans, ...
De spil van dit alles, de belangrijkste decor, is de straat. Daar waar de mensen leven.
Het publiek ontdekt een andere manier om de dingen te zien die ons omringen en dit via interactieve
en/of eigenzinnige tentoonstellingen, door middel van straattheater waarbij het publiek ook acteur
wordt of via muzikale interpretaties buiten het gekende kader... maar altijd met de intentie de dingen
anders te bekijken.
De estethiek is altijd aanwezig, net als het plezier, de nieuwsgierigheid en het eigenzinnige.

Een solo-straattheatervoorstelling, mobiel, zonder woorden,
burlesk en ontroerend.
Mijnheer, een kleine vijftiger, alleen, gevoelig, zoekt met de
vingertoppen om een moment van geluk te delen.
Hij zoekt ook zijn weg, zijn hond en zijn schone. Deze die ogen
heeft voor hem. In zijn handen heeft hij jouw lot, zijn witte
wandelstok en zijn bloemenruiker. De bloemenkunst is wat hij
het beste vond om "dank u" te zeggen, "goeiedag" en "wie ben
jij" te zeggen.
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Nieuw Lef
Nederland www.nieuwlef.nl

Arjen Gerritsen begon in 1990 met Nieuw Lef, een samenwerkingsverband met verschillende
acteurs waarbij verschillende humoristische voorstellingen geproduceerd werden. Eerst in het
Nieuw Lef paleis; het kleinste theater van Nederland en later in caravans om zo rond te kunnen
reizen en een groter publiek met de voorstelling te bereiken. Als professional produceert Nieuw Lef
al meer dat 15 jaar korte, verfrissende, soms satirische, soms licht spirituele voorstellingen waarin
humor altijd centraal staat. Starten vanuit de Nederlandse taal worden de voorstellingen vertaald in
het Engels, Duits en binnenkort ook in het Frans en gespeeld op diverse festivals in Europa. De
voorstellingen die nu nog rond gaan zijn: Wonderbaar, Jezus Miracle Lab, Mirlen’s Mad Ride en
The Funny Freak Show.

Nu wilde dieren zijn verboden in het circus en culturele
subsidies zijn stopgezet, heeft The Funny Freak de oplossing
voor dit probleem gevonden. U kunt gaan kijken naar de
allereerste verplichte openbare sollicitatie-ronde tot
circusclown voor langdurig werklozen. Een hilarische
familievoorstelling van 13 minuten met een extra satirisch
laagje voor volwassenen. Neem plaats op één van de 22 royale
zitplaatsen in the Funny Freak Tempel en bekijk de prestaties
van ‚Clowntje Pep’.

The Funny Freak Show
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Originally Fake
Nederland www.originallyfake.com

Originally Fake brengt hedendaagse dans op de grond en in de lucht.
Sinds 2004 in binnen- en buitenland te vinden met acts en voorstellingen o.l.v. de Belgische Femke
Luyckx.
Femke werkt(e) als performer samen met choreografen als Jonathan Lunn, Amir Hosseinpour,
Philippe Giraudeau, Satya Roosens en Anne Teresa De Keersmaeker.
Als assistent-choreograaf en adviseur vliegwerk bij Nationale Opera & Ballet (Amsterdam) en als
assistent-regie bij OPERA2DAY (Den Haag).
Als choreografe en performer realiseerde ze met Originally Fake o.a. Personal Branding , Souffle
Moi , À l'envers , Mr. Davis & Me , deladanse  en Nona .

Een voorstelling in het oog van de storm
die onze gedachtes zijn.

Verstilling.
Eindeloos,

als een spiegel in een spiegel.

Alles is dansbaar Op alle plekken, voor alle gelegenheden, op
alle mogelijke manieren. Het maakt niet uit waar en wanneer. Er
zijn geen voorwaarden. Met veel of weinig dansers. In een te
kleine ruimte of veel te groot. Onder bruggen, in sloten water.
Tussen bedrijvigheid, aan tafel, op een boot, in een tuin, op een
balkonnetje. Met een kunstwerk, in de zee, een park,
‘s ochtends vroeg in een mistig veld. Elke voorstelling wordt
per locatie, ter plaatste gecreëerd. Eén dag van tevoren. In
samenspraak met alle dansers onder leiding van Femke.

Nona

deladanse
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Pablo Cool & Dimitri
Spanje www.pablosuperstar.com

Pablo Muñoz en Iván Prado verenigen hun talenten in deze show. Pablo Muñoz is "Pablo Superstar
Cool" en Iván "Prado Dimitr"i.
Ze zijn afgestudeerd aan de School of Drama of Madrid en Ècole Philippe Gaulier in Londen. Ze
wonnen de "Golden Nose" van het XIV International Clown Festival of Madrid 2009 en de
publieksprijs op Festiclown Galicia 2016.
Ze speelden op festivals in Brazilië, Mexico, Peru, Colombia, Costa Rica, Duitsland, Schotland,
Zwitserland, ...
en namen deel aan solidariteitsacties in vluchtelingenkampen: Calais,, Idomeni, Palestina,
Libanon, ... en traden op voor inheemse gemeenschappen: Mexico, Brazilië, ...

Clownerie, magie, absurd en heel veel onnozelheid.
Pablo Superster Cool begint zijn verbazingwekkende
goochelshow, maar zijn nieuwe assistent Dimitri verstaat er
niets van en creëert voortdurend volledig gekke situaties.

Pablo Cool & Dimitri
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Pizza Mama Marina
België www.pizzamamamarina.com

Mama Marina is een foodtruck-concept bedacht door Manoe Frateur. Met meer dan 25 jaar ervaring
binnen straat- en theaterprojecten en een passie voor koken stelt hij deze act voor aan het grote
publiek.
Manoe en collega's zijn meesters in het enthousiasmeren van elk evenement. Het decor straalt de
sfeer en de warmte uit die u van deze act mag verwachten.

Acteurs: Manoe Frateur, Dries Desmet, Alain Rinckhout, Roger Baum, Jo Jochems
Muzikanten: Lieven De Maesschalck (accordeon, gitaar), Frederik Huys (piano, gitaar), Danny Heylen
(accordeon décap)

Mama Marina is een mobiel, authentiek pizzarestaurant dat zich
naar elk evenement laat kneden. Dit alles in een zeer gezellig en
warm Italiaans decor waar de houtoven centraal staat. De
Vespa-driewieler en vintage keuken zorgen voor een
sympathiek kader. Gepassioneerde acteurs staan in voor een
vlotte en originele bediening. Niemand zal het bezoek aan dit
restaurant vergeten. Niet alleen de uitzonderlijke bediening
maar ook de sensationele smaak van deze pizza zal een
onuitwisbare indruk nalaten. Een must-see op elk evenement.

Vandaag is het feestelijke opening en kunnen de gasten
genieten van een gratis restaurant bezoek.
Er staan heel wat pizza's op het menu....
In werkelijkheid is er maar één soort pizza.
De genodigden kiezen eigenlijk elke keer een andere act. Dat
levert dikwijls feestelijke, hilarische, triestige,... momenten op.
We spelen deze act doorlopend met 3 acteurs en een muzikant.

Een doorlopend theatraal pizza restaurant.

pizza Mama Marina
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Productions en zonen ( + Bolwerk productie)
België www.productionsenzonen.be

Productions en zonen brengt theater in vele vormen. Bezielend, sfeerscheppend, publieksgericht en
interactief. Met een humoristische bijsmaak en een vleugje poëzie. Voor deze productie werken zij
samen met Anderdaags een nieuw concept uit dat - naar goeie gewoonte - zijn mosterd haalt uit de
interactie met de man/vrouw met de pet. En dit in een decor om u tegen te zeggen.

Een festival in uw festival! Want festivals zijn leuk! Bandido is
een muziekfestival met bandjes van allerhande slag.
Van metal tot opera, van kleinkunst tot boyband
van BaarmoederRock tot Tintenkiller,
van Nonkel Daddy’s Country Band tot DJ Deure,
met meet and greets,
festivalcamping, danscoaching
en de singer-songwriter-tent alwaar elke bezoeker zijn
showbizzcarrière kan starten.

Bandido is een concept van Productions en zonen.
Op Gevleugelde Stad brengen ze voor de allereerste keer een
verkorte versie van Bandido.
Acteurs/muzikanten:
Antje Cochuyt, Hector Mari, Iris Thissen, Merle Idris, Micha
Vandendriessche, Mout Uyttersprot,
Peter Dekeyser, Sarah Beel, Sebastiaan Tillie, Steven Sarrazijn,
Teun De Veught, Thomas Logghe, Virginie Allard, Wouter
Verdegem
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Quetzalcoatl
Mexico www.facebook.

com/quetzalcoatlfuego3/

Quetzalcoatl ontstond in 2000 in Puebla (Mexico) als een Afro-Cubaanss percussie-ensemble.
In 2001 begon de groep te experimenteren met muziek samen met vuur, theater en dans en creëerde
zo een eigen stijl voor hun artistieke expressie, met optredens in heel de Mexicaanse republiek.

In 2002 introduceerden ze muziekinstrumenten, cultuur en rituelen van de Mexicaanse Azteken met
de bedoeling om de eenheid van ritme, vuur en aarde tot uiting te brengen.

Quetzalcoatl staat voor energie, verenigt alle menselijke zintuigen en brengt de toeschouwer even
buiten de tijd.

De groep bestaat uit Francisco Vélez Cosgalla (danser, choreograaf, percussionist), Aníbal Canolik
(percussionist en drummer) & Raúl Somarriba Hernández (acteur, percussionist, drummer).

In de stilte van de hartslag van de aarde wordt het levensritme
bepaald.
In het begin was het allemaal duisternis, tot de mens het vuur
ontdekte.

Drie Indiaanse figuren brengen een eenvoudig ritueel. Met
instrumenten gebruikt in de Azteekse cultuur - de meesters van
de percussie en de dans - brengen ze een verhaal vol symboliek
en actie.

Het ritueel eindigt explosief. De toeschouwers voelen een
terugkeer in de tijd en het belang van de helende werking van
het vuur.
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RavArt
Nederland www.totaaltheater.com

De off-stage theatergroep RavArt werd twee jaar geleden opgericht door Femke Ravensbergen uit
Amsterdam. Nadat ze in 2005 afstudeerde aan de theateracademie ArtEZ in Zwolle speelde ze in
straattheater- en muziekvoorstellingen voor o.a. Close Act, Aardlek, Het 5e Kwartier/De Karavaan
(Titia Bouwmeester) en Amarins & le gatte negre. Voor haar reeks voorstellingen met de bejaarde
heren Tom, Tom en Tom werkte Femke samen met Suzanne Bakker (o.a. Golden Palace). Actrices
Inge Voskamp (Poolse Vis en Merkx en Dansers) en Sophie Bakker (Heer Otto) vulden het
spelersteam aan. De mobiele act Tom, Tom & de Bombardon speelde afgelopen zomer door heel
Nederland en Belgie en won de 3e prijs op het internationale straattheaterfestival in Meppel. Dit
najaar krijgt de tweeling er een broertje bij en gaan de humoristische karakters vormen van de 20
minuten durende straattheatershow ‘Tom, Tom, Tom & de Grote Striptease Show.

"Tom en Tom zijn oud. Zo oud dat ze zelf niet meer weten
hoeveel jaar ze zijn. Gewapend met een Bombardon met daarin
een draai-orgeltje struinen ze de straten en pleinen af. Hun
liedjes spelen ze voor oudjes, jonkies, mooie vrouwen en
deugnieten. Wees niet verbaasd als ze een dansje met je
maken”
Tom, Tom & de Bombardon is een fysiek maskervoorstelling.
Onder regie van Craig Weston werkten de acteurs aan een
mobiel (bejaard) duo dat opgemonterd door het leven gaat.

Onder het motto ‘we mogen en kunnen alles, want morgen
sterven we’, gaan de mannen vol zelfvertrouwen over straat. De
spelelementen worden aangereikt vanuit het publiek of de
locatie en al improviserend omgezet in scènes. Met een
reuzentuba en een koffer met muziekrollen werken ze zich over
stoeprandjes, opstapjes en andere gewoonlijke barrieres voor
100-jarigen. Ondertussen kijken ze hun ogen uit. Voor de
gelukkige maken ze hun koffer open en mag er een muziekrol
gekozen worden.
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restvorm
Nederland http://www.restvorm.nl/tetratinus/

Restvorm is de nieuwe naam waarmee Karin Arts en Richard Neef hun energie bundelen om nieuwe
voorstellingen, recycling kunst en bijzondere projecten te lanceren.

Richard en Karin vormen in het dagelijks leven een gezin samen met twee kinderen, de hond en een
poes. Omdat het voor hen onmogelijk is om werk en privé gescheiden te houden kiezen zij ervoor om
te leven zoals ze werken.
Restvorm is een familiebedrijf waar alles en iedereen ingezet wordt om te komen tot het beste
resultaat.
Restvorm staat voor hergebruik, het opnieuw vorm geven aan restmaterialen. Maar Restvorm is ook
het gebruik maken van de visuele en conceptuele gaten van de waarneming. Deze gaten vullen ze
met humor en magie. De bezoeker, die ook altijd deelnemer is in hun belevenistheater krijgt deze
omdraaiing van de feiten op een aangename manier over zich heen.

Tetra-Town is een hangplek voor alle leeftijden. Het is een
theatrale recyclewereld waar van alles gemaakt wordt van Tetra-
pakken; de lege drank dozen.
Je kunt er lekker zitten in een Tetra-strandstoel om onder de
Tetra-parasol te genieten van de bijzondere Tetra-sfeer. En op
het Tetra terras worden gezellige country plaatjes gedraaid op
een ouderwetse pick up.

Elke bezoeker van het Tetra-dorp kan z'n eigen hoed of pet
maken onder deskundige begeleiding van de tetra-werkers. Met
dit eigen-gemaakte hoofddeksel op zwermen de tetra-bezoekers
uit, en nemen zo de tetra-vibe mee over het festivalterrein

Tetra Town
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Roxana
Duitsland www.roxanacircusartist.com

Roxana Küwen, geboren in 1989 in Noord-Duitsland, studeerde in 2013 af aan de Fontys Academy for
Circus and Performance Art in Tilburg, Nederland. In haar tweede jaar specialiseerde ze in statisch
trapeze en voet-jonglage. Roxana houdt ervan haar publiek mee te nemen in haar wereld en het te
verbazen, te verwonderen of te verwarren.
Los daarvan houdt ze er ook van haar disciplines in diverse contexten te plaatsen en site-specifiek te
werken terwijl ze optreedt voor diverse soorten publiek.
Roxana onderwijst trapeze met de focus op onderzoek van de beweging en creativiteit. Ze heeft een
zeer eigen, persoonlijke stijl en werkwijze ontwikkeld en moedigt haar studenten aan om hun eigen
lichaamstaal en expressie te vinden in het circus. Improvisaties en het methodisch onderzoek van de
beweging maken haar studenten bewust van het brede palet aan mogelijkheden dat kan leiden tot
nieuwe technieken of nieuw artistiek werk.
In jongleer-workshops geeft ze de introductie tot voet-jonglage.

"Shift" is een multidisciplinaire circusvoorstelling die het
publiek wil meenemen op een reis die poëtisch en surreëel is,
maar terzelfdertijd ook dicht aanleunt bij het dagelijkse leven.
De voorstelling vertelt het verhaal van een meisje dat schijnbaar
een normaal leven leidt, maar meer en meer het plezier ontdekt
om niet noodzakelijk te voldoen aan haar eigen verwachtingen
en die van de samenleving. Op een zeer visuele manier
behandelt ze categorieën en normen en nodigt ze het publiek uit
om hun eigen perceptie in vraag te stellen.

Het duidelijk en eerlijk gebruik van circustechnieken statische
trapeze, bal-manipulatie en voet-jonglage, samen met
elementen uit de uitvoerende kunsten maken van "Shift" een
poëtische voorstelling die tot nadenken stemt, maar
terzelfdertijd ook zelf-ironisch en plezant is.

Deze voorstelling kan buiten (in openlucht) gespeeld worden!
Omwille van de redelijk grote kans op koud weer in april,
plaatsten we deze fragiele voorstelling binnen.
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Rufino Clown
Italië https://lufficioincredibile.wordpress.

comRoberto Di Lernia is geboren in Milaan (1965) en treedt op als Ruffini Clown sinds 1992. Hij is een
theater- en straatkunstenaar in hart en ziel, met zijn karakter en zijn shows: “Rufino Clown”, “Tagle
Forti”, “Strasordine” en veel andere.
Hij trad op in festivals, theaters en straten in Italië, Europa en meer dan 20 landen over heel de
wereld.
Roberto studeerde bij Jean Paul Denizon, Fratelli Colombaioni, Mark Eriksson, Jango Edwards, Jean
Menigault, Pierre Byland, Eric De Bont, Jonny Melville, Rita Pelusio.
Hij werkte samen met Girovago e Rondella Family Theatre, Ambrogio Sparagna en The Bosio Big
Band.
Sinds 2003 is hij een deel van het project “Giullari Senza Frontiere” dat probeert een glimlach te
brengen in de verste uithoeken en noodlijdende delen van de wereld.
Sinds 2010 maakt hij deel uit van het Catalaans gezelschap TrikiTrek met de shows “Blue Moon”
(2012) en “Isla Mosquito” (2011) en verschijnt ook in “Pinocchio” van Roberto Benigni.
Altijd op weg... al verblijft hij soms in Toscanië.

Pop-up theater uit Italië. Fausto Barile is een fantastische figuur
die iets speciaals verbergt in zich. Wees niet bang, hij is altijd
bereid jou zijn innerlijke wereld te tonen.
Als Pirandello zegt dat wij altijd een masker dragen om te
overleven in de komedie van het leven, wel dan kan Fausto dit
bevestigen en evengoed als er duizenden karakters in ons
zitten is er daar ook een heel theater. We weten allemaal dat in
onze buik een borrelende massa zit van gedachten, angsten,
stemmingen en emoties.

Fausto opent liever zijn buik dan zijn mond: hij ontknoopt zijn
jas en hemd om zijn buik wijd open te spreiden en te tonen dat
daar een theater zit met publiek, podium en licht.
En de show? Een opeenvolging van eigenaardigheden,
attracties, komische en poëtische alledaagse gebeurtenissen:
het inwendig theater.
Jonas ontsnapte na drie dagen uit de maag van de walvis.
Fausto houdt je enkel een paar minuten vast, een een kleine
rustige hoek neemt hij je mee naar een andere wereld.

Fausto Barile
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Sacred Places
België www.sacredplaces.be
Sacred Places heeft vanaf zijn start disciplines samengebracht in kleine en grote projecten. Het bij
mekaar brengen van zeer diverse disciplines en mensen rond een bepaald idee op een bijzondere
locatie crëert telkens een bijzondere stimulans voor de deelnemers en het publiek. Een sfeer van
‘samen’werken, deel uitmaken of getuige zijn van een uniek project.
Gedurende 10 jaar creëert Sacred Places de meest diverse projecten.
‘Site-specific’ zit in de genen van Sacred Places vanaf het eerste project. De locatie waar een project
plaatsvindt heeft een inspirerende en bepalende rol. De identiteit, de historiek, de vorm en functie, de
sacraliteit, ...
Sacred Places werkt samen met een breed gamma van medewerkers en opdrachtgevers.
Kunstenaars uit alle mogelijke disciplines en opdrachtgevers zoals overheden, bedrijven, culturele
instellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld.
Al die “partners-in-crime” uit voorbije en huidige projecten vormen een netwerk van mensen en
kennis.
Neem het netwerk en de projecten tesamen en je hebt de “ROOTS’ van Sacred Places.

BOX ONE: "FaceMappingSelfies"
FaceMappingSelfies Is een interactieve licht- en video-
installatie. In de box worden maskers geprojecteerd.
Toeschouwers kiezen hun maskers, positioneren zich zo dat de
projectie van de maskers op hun gezicht past en nemen een
selfie. De maskers zijn geordend per thema, die thema's worden
aangepast aan het thema van het festival.

BOX TWO: "MatchBox"
Matchbox is een pool van vuurperformers, geselecteerd op
autheticiteit en originaliteit. Met deze performers creëren ze
projecten op maat. Op stads- en parkfestivals waar het publiek
een parcours volgt, brengen ze bijvoorbeeld doorlopende
voorstellingen op verschillende plaatsen. Tijdens Gevleugelde
Stad zullen de doorlopende performances van MatchBox
aangepast worden aan de thema's van de maskers van de
FaceMappingSelfies-box.
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Shakti Olaizola
Spanje www.shaktiolaizola.com

Shakti Olaizola is geboren in september 1987 in Gipuzkoa en behaalde haar diploma in beeldende
kunsten. In 2006 leerde ze verschillende circusdisciplines. Ze legde zich vooral toe op contortie,
acrobatisch dans en clownerie met Ane Miren, Lucio Baglivo en Lila Monti.
Ze was lid van Disparate Company en werkte mee aan projecten van "Neska Cabaret", "Plataforma
Tirante" en "Zirkun Zirko" in Baskenland.
In 2012 richtte ze haar eigen gezelschap op en werkte een individuele act uit: "Irakurtzen". Met deze
voorstelling trad ze op in Frankrijk en Spanje.
In 2013 begon ze aan "Irakurriz" en kreeg ze ondersteuning van Pyrénées de Cirque voor een
residentie in La Grainerie (Toulouse) met Lucio Baglivo. Deze voorstelling bracht ze voor het eerst in
Umore Azoka Street Theatre Festival in Leioa. Daarna was ze te zien op verschillende festivals in
Spanje, Italië, Frankrijk, Colombia en Ecuador.

Laat je meevoeren in de wereld van een heel eigenaardig
meisje. Ze deelt haar verhalen met het publiek als verschillende
hoofdstukken van een boek vol herinneringen, ontdekkingen,
reflecties en dromen. Een stoel, een tafel, een kussen, een
boek: alledaagse objecten veranderen in een spel, uitdaging en
plezier. Vergezel Shakti op haar reis en
maak mee hoe het afloopt!

beweging, stem, evenwicht, dans en contortie...
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Sky Motion
Nederland www.sky-motion.nl
De Nederlandse groep Sky Motion bestaat uit jonge “vertical dancers” die gebruik maken van een
unieke bewegingsvorm waarbij verticaal gedanst wordt tegen een muur. Een samenspel van sierlijke
bewegingen, dans en acrobatiek. Of het nu een kerktoren, een hoge brede pui of de achterwand van
een theater is, ze voeren daar hun halsbrekende toeren uit.
In 2016 toonde Sky Motion de avond-voorstelling Colours Of The Year. Geprojecteerde beelden,
lichtgevende pakken en spectaculaire dans sierden de lakenhalle van Ieper.

Een voorstelling over het contrast tussen vrijheid en
gevangenschap. Vrij zweven of zwaartekracht gebonden zijn.
Hoog in de lucht lijken de dansers vrij als vogels, maar zelfs
hier heeft de zwaartekracht grip op hun lichamen. Een haat-
liefdeverhouding met dát wat ons met beide benen op de grond
houdt.

Escaping Gravity
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Slagmanproducties
Duitsland www.slagmanproducties.nl

Slagmanproducties is een theatergezelschap met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied
van straattheater, lokatie theater en indoor theater. In de de 20 jaar ervaring zijn meerdere
succesvolle producties ontstaan op het gebied van straat en en lokatie theater. De
producties van Slagman volgen de persoonlijke ontwikkeling van zijn stichter en zijn
daarom ook alle verschillend van vorm en inhoud. De voorstellingen variëren van visueel
(object theater), bewegingstheater tot klassiek drama. Alle kenmerken zich door een grote
toegankelijkheid voor alle leeftijden. Slagman gebruikt theater als “entertainment” om door
“vermaak” grote en kleine drama’s aan te spreken. Een van de belangrijke doelstellingen
in het werk van Slagmanproducties is om theater als medium te gebruiken, zodat de mens
(toeschouwer/publiek) zichzelf herkent en ziet en bevestigd voelt in al zijn menselijke
verschijningsvormen. Daarmee dient theater voor Slagmanproducties niet alleen als een
vlucht uit de werkelijkheid en als entertainment, maar ook als een middel voor
samenkomst en viering van het leven in al zijn verscheidenheid.

Geïnspireerd door „het geluk van de sprinkhaan“ van de
schrijver Toon Tellegen reizen de spelers samen met het
publiek door de enorme winkel van dit kleine insect. Laden,
kasten, kelders, hallen, zolders, ruimtes met alle spullen die we
maar nodig hebben. Alles is in de winkel aanwezig.
Sokken, pennen, hoeden, taarten, ladders, stoelen, inkt en
ongeschreven brieven zijn bijvoorbeeld de heel gewone dingen
die men hier kan kopen (zonder te betalen).

Maar ook verdriet, weemoed, onverschrokkenheid, woestijnen,
berglandschappen en vooral avonturen kan men in grotere of
kleinere pakketjes verkrijgen. Voor elk wat wils. Alleen de Zon
en de Maan en de Sterren zijn niet te koop.
Samen met een kind duikt Jaap Slagman in een avontuur. Niets
staat vast. Wel dat we er heelhuids uitkomen.
Terwijl je wacht tot je aan de beurt bent, serveert een altijd
aanwezige butler een kartonnen kopje thee. Niets is echt in de
voorstelling maar is daarom niettemin zeer reëel.
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Straattheater Krijmfresj
België www.mondria.be
Peter Gusta is reeds een decennium beroepsmatig bezig met vuurshows en straattheater.
In 2011 werd samen met Stefan Paridaen ‘Straattheater Krijmfersj’ opgericht, waarin nu sinds enkele
jaren ook de vuurshows zijn opgenomen.
In de voorstelling ‘Mondria’ is er een nieuwe creatieve samenwerking ontstaan met live muzikant
Kanza Mees.
Kanza Mees verzorgde reeds de live muzikale begeleiding van een Dwaallicht project op de
Gevleugelde Stad 2013 . Waar zijn persoonlijke première in Ieper niet onopgemerkt is gepasseerd.
Gewapend met zijn loopstation en meer dan 10 instrumenten weet hij zijn combinatie van etnische
stijlen en filmische klanken in een live begeleiding om te zetten die het vuur perfect ondersteunen
kan en tijdens deze show ook soms de bovenhand neemt.

In hun samenwerking weten Peter en Kanza een mooie mix neer te zetten tussen indrukwekkende
vuurtechnieken en de pure eenvoud en schoonheid van vuur en muziek.

Een mysterieus ontmoeten tussen filmische klanken
en bezwerend vuur. Of hoe een live muzikant en vuurman je
onderdompelen in hun nachtelijke wereld vol wonderlijke
geluiden en dansende vlammen.
Deze voorstelling bevat heel wat hoogstaande vuurtechnieken,
waaronder vuureten, vuurspuwen, palm vuur, fire-fly, poi,
vuurstaf, buugeng... En dit allemaal gebracht in een zeer
mystieke sfeer.

Deze sfeer wordt gecreëerd door aangepaste belichting,
rookmachine, vlammenwerpers en speciaal voor de voorstelling
gecomponeerde muziek met live muzikant.

Duur: 30minuten

Zij voorzien zelf alle techniek. (zwarte tent, muziekinstallatie,
belichting en vlammenwerpers)

Muzikaal Vuurspektakel Mondria
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Superhallo
Nederland www.superhallo.nl

Selina Houwing en Martijn Jansen zijn samen Superhallo. Sinds 2008 maakt Superhallo zintuiglijke
interactieve installaties voor jong en oud waarbij zij alledaagse rituelen vermaken tot een
wonderbaarlijk en verrassend avontuur.
Installaties die het doel hebben om bezoekers een originele kijk te geven op de hedendaagse wereld.
Uitdagend en soms ontroerend. Kunst en theater tegelijkertijd. Hun inspiratie halen zij uit de wereld
om hen heen, gevoelens, ideeën, smaken, geuren, kleuren en muziek, tezamen een oord van
ontdekking. Tot op heden heeft deze inspiratie geleid tot een aantal installaties: de Eet-o-theek, Knol
d’Amour en De Remix, Hoera! en DJ Frietmachine. Superhallo heeft Amsterdam als basis en is sinds
de oprichting te zien geweest op vele festivals in binnen- en buitenland.

DJ Frietmachine is wellicht de meest swingende aardappel-
installatie die er bestaat.
Hij observeert, weegt, meet en onderzoekt of je geaard bent met
jouw aardappel. Is dat het geval, dan draait hij een vette plaat
op maat voor jouw aardappel wanneer deze gefrituurd wordt.
Plaatje afgelopen, frietje klaar!

DJ Frietmachine
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Swoolish-garage
Nederland www.swoolish-garage.nl

Wat is dat eigenlijk? Het is eigenlijk geen garage, nou ja ze werken wel IN een oude garage, maar ze
sleutelen niet aan auto"s, wel aan (festival)sfeer. Dat kan trouwens best wel een voertuig zijn, maar
dan een beetje anders. Ze bouwen installaties, muzikale woonkamers, theatrale wellness, baden op
wielen, een fontein van badeenden, rock&roll vespa's, vorm, kleur, materiaal alles wordt
samengesmeden tot de juiste setting, waarbij ze altijd zoeken naar een bijzondere sfeer, al dan niet
met materiaal of met muziek.
Swoolish garage bestaat 10 jaar en heeft in die jaren samengewerkt met zeer veel diverse partners.
Veel daarvan zijn theater- of muziekfestivals en theaters in binnen en buitenland.

De Swoolish garage wordt gerund door Daan & Milena.
Samen met hun team: Casper, Jaap, Jeroen, Jacco, teakele en Nelleke, zijn zij de Swoolish-garage!

Is het een fontein? Niet alleen! Een lichtshow? Zeker weten! Is
het interactief? Wat dacht je anders? Het is: Aquaduck!

Wie dit kolossale standbeeld van badeenden-in-overvloed
nadert, krijgt gegarandeerd een grijns op het gelaat geëtst.
Want Aquaduck simpelweg ‘een water en licht-installatie’
noemen, is hem tekort doen; Aquaduck is een festival voor de
zintuigen! Hij laat water in betoverende, gechoreografeerde
patronen vloeien.

Hij is uitgerust met allerlei bedieningsknoppen die van
toeschouwers ware kunstdeelnemers maken. ‘s Nachts
verandert elke waterstraal in een flits eeuwig verkleurend licht.
En dit alles wordt overzien door een gigantische en gloeiende
groep gekleurde eenden die deze elementen installatie maken
tot wat hij is: een zintuigen-hypnotiserend spektakelstuk.
Maar wat Aquaduck zo uniek maakt, is met afstand zijn
interactieve karakter. De bezoekers besluiten of de waterstralen
uit of aan staan!

Aquaduck
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Toc de Fusta
Spanje www.tocdefusta.com

In 2010, besloten ze met een groep uit Les Avellanes hun levens opnieuw uit te vinden en zich te
organiseren om van alles anders te doen. Na menig uur rond de vergadertafel en een reeks
volgepende notaboekjes besloten ze om de oude schrijwerkerij van Albers’ vader in Les Avellanes te
restaureren en hout te bewerken tot een prototype van een enorme vogel die hen in mei 2012 zal
leiden tot het “Festival Internacional de las Artes” in Costa Rica. Daar toonden ze voor het eerst een
collectie van 6 grote automaten. In datzelfde jaar stelden ze ook ‘Els amics d’en Crusó’ (Friends of
Crusoe/ vrienden van Crusoe) voor, op de Fira Mediterrània de Manresa. Met deze installatie gingen
ze op reis langs kleine dorpen van La Noguera tot de grootste festivals van Europa. Binnenkort
zullen ze hun nieuwe collectie kunnen voorstellen in een nieuwe installatie. Intussen blijven ze hun
notaboekjes vullen met goede ideëen. En dat is uiteindelijk wat ze steeds willen blijven doen.
Ze streven ernaar om hout te bewerken en om te vormen tot automaten in groot formaat. Ze willen
spelen en hun passie voor het spel overbrengen via de mechaniek waarmee de installaties zijn
opgebouwd. Ze willen hun automaten meenemen naar marktpleinen en smalle steegjes. Ze breken
hun hersenen over hoe ze de automaten het best ontwerpen en laten functioneren. Ze ontwerpen ze
voor de kleinste handjes, zonder te vergeten dat wij allemaal onze kindertijd willen herbeleven.

Deze installatie “Friends of Crusoe” is een combinatie van
mechanische spelletjes, verschillende puzzels en grote
automaten.  20 verschillende structuren voor een ruimte van
300m2, uitgedacht voor een breed publiek.
"Friends of Crusoe" is een speelervaring voor alle leeftijden,
waar je geest de vrije loop kan gaan en uitgedaagd wordt door
puzzels die de ziel van onze automaten zijn. Een interactieve
installatie, zonder handleiding. Experimenteren en exploreren
zijn vitale onderdelen van elk onderdeel van hun installatie!

Friends of Cruso
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Tombs Creatius
Spanje www.tombscreatius.com
TOMBS CREATIUS is een gezelschap dat spelen brengt, gecreëerd door Toni Tomàs, vakman en
stichter van de groep. In 2000 besloot hij de groep Companyia de Comediants La Baldufa te verlaten.
Hij richtte deze groep op en werkte er vier jaar mee., maar wilde een nieuw project beginnen: TOMBS
CREATIUS, die nu al meer dan 10 jaar houten speelgoed voor alle leeftijden heeft bedacht,
ontworpen en met de hand gemaakt.
In TOMBS CREATIUS denken ze aan de straten als speelplaats omdat ze altijd al een plaats waren
om te socialiseren en plezier te maken en nu hun functie dreigen te verliezen. Daarom vulden hun
toestellen zo veel publieke pleinen, straten, schoolspeelplaatsen en markten op heel veel plaatsen.
Op hun traject door de jaren heen ontmoetten ze zeer diverse en verschillende soorten publiek van
alle leeftijden. Allemaal speelden ze en hadden ze plezier met hun speeltuigen en werden ze steeds
vervuld met energie.
TOMBS CREATIUS is een gezelschap dat speeltuigen maakt, voortdurend evolueert en altijd weer
nieuwe mechanismen en nieuwe vormen inbrengt... kortom, bij TOMBS CREATIUS denken ze altijd
aan het volgende speeltuig.

Dit marktkraam nodigt de individuele, eenzame toeschouwer uit
om een reis naar het sterrenstelsel te maken. Een reis die de
toeschouwer naar de limieten brengt, tot aan de grens of... wie
weet?! Misschien de ultieme grens, de grens tussen leven en
dood.
We wensen jou een goeie reis. Geniet ervan.

Tombs Creatius ontmoette Mr. Tonet per toeval en dit was zo
een ontdekking dat ze al zijn avonturen met jou willen delen. Ze
hebben sommige van zijn verhalen opnieuw geconstrueerd,
gebruik makend van objecten die niet meer gebruikt worden:
hout, oude meubels en voorwerpen die ze recycleerden.
Daarmee bouwden ze speeltuigen om delen van Mr. Tonet's
reizen te ontdekken. Het gaat om levende verhalen in 10
speeltuigen. Elk spel zit in een kist, in elke kist zit een verhaal
en in elk verhaal kan je een personage ontdekken.

El Viatje (The trip)

The Strange Travel of Mr TONET
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TukkersConnexion
Nederland www.tukkersconnexion.com

TukkersConnexion maakt visuele performances voor straat- en locatietheater. Het publiek wordt
meegevoerd in een poëtische belevenis door de internationale taal van beweging, dans, mime en
expressie. De shows zijn kenmerkend door de uitzonderlijke combinatie van diverse disciplines. Met
deze non-verbale creaties en bewegingsvoorstellingen is TukkersConnexion spraakmakend op
festivals in binnen- en buitenland.

Waag eens een gokje op deze onvoorspelbaar komische
gokkast. Van buiten gelijk een slotmachine uit de roerige 20-er
jaren, vanbinnen vol menselijk ‘vernuft’. Haal de handel over en
de machine begint te draaien. Drie illustere figuren heten u
welkom en komen één voor één voorbij. Is het geluk aan uw
zijde? Drie op een rij is natuurlijk JACKPOT! Over de uitslag
kan in goed overleg worden gecorrespondeerd. Uiteindelijk is
niets menselijks hen vreemd. Een verrassend mooi apparaat in
en om bespeeld door drie acteurs.

In de verte klinkt de omroeper, de motoren ronken, het
startschot knalt. Over enkele ogenblikken komen de grote
racers van weleer voorbij. Uitbundigheid voor de koploper,
bemoedigende woorden voor de treuzelaar. Het publiek wordt
plots onderdeel van de pitstop. Even afleiding voor de
coureurs, champagne vloeit en er wordt gedanst. Ondertussen
worden banden verwisseld, brandstof bijgevuld en de auto’s
krijgen een snel onderhoud voor de volgende heat. Alle remmen
los! Door tot het bittere einde; op naar de finishvlag.

Jackpot

Classic Rally Ride
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UliK Robotik Theater
Duitsland http://www.rudi-renner.de/ulik-

robotik-video/
Al meer dan 20 jaar is ULIK een artiest, ingenieur, genie en producer.
Zijn uitvindingen schijnen uit een andere gekke wereld te komen: een groot geweer spuit confetti in
plaats van kogels, als een jachtpiloot haalt hij tot 60 km./u, de Tubamobil - een kruising tussen een
motorfiets en een muziekinstrument - maakt vreemde geluiden, even vreemd als zijn uitvinder.
Met ongekende charme neemt hij het publiek mee in zijn wereld, een wereld met een enorm draak
gebruikt wordt als rijpaard en krankzinnige machines uitgehaald worden, puur voor de fun.
Twee jaar nu al fascineert hij zijn publiek met zijn openluchtoptredens en mobiele act, niet enkel op
theater- en straatfestivals, maar ook op muziekfestivals.

Een artiest met passie!

Een ontmoeting tussen mens en machine!
In zijn laatste productie brengt UliK een industriële robot tot
leven en maakt deze tot een acteur van deze show.
Al vanaf het eerste moment vergeet het publiek dat dit een
geprogrammeerde machine is, maar ervaart de robot als een
ongelooflijk gevoelsmatige en aardige partner in het spel met
de twee artiesten.

Het centrale thema zijn de ambivalente gevoelens tussen man &
vrouw en mens & machine... een driehoeksverhouding die zich
weerspiegelt in aanhoudende poëtische beelden en
indrukwekkend kunstenaarstalent.
Een ontmoeting van een speciale soort, waarbij het publiek de
robot niet langer ervaart als een pure machine, maar als een
"mens-machine" met een ziel.

Pas-de-deux
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Ultima Thule
België www.ultima-thule.be
Ultima Thule is een figurentheatergezelschap dat naast podiumvoorstellingen ook geëngageerde,
verbindende, knotsgekke en poëtische figurenprojecten op straat maakt.  We willen de toevallige
passant verwonderen, de mens in de straat laten deelnemen, het publiek verrassen op plaatsen die
een kracht en schoonheid uitstralen, een landschap veranderen, of het gewoon ongemoeid laten.

Artistiek leider Sven Ronsijn: “Al heel lang ben ik gefascineerd door alles wat buiten verhouding is.
Té groot of té klein… maakt niet uit. Zolang het maar niet volledig klopt.
Eén iets viel hem op. Er zijn maar weinig miniaturen of reuzen waar je aan kan deelnemen. Waar je,
naast je verwondering, ook je wilde fantasie en speelsheid de vrije loop kan laten. Vreemd. Voor mij
toch. Ik neem graag deel. Zo voel ik mij verbonden. Als is het maar even. Dat is nu net het
uitgangspunt van onze reus. Een hoop materiaal op straat is nog geen reus. Een hoop blokken leeft
niet. Het ligt daar gewoon. Het is niet.
Tenzij jullie er allemaal mee aan de slag gaan…. Hem laten leven. Ademen. Staan, springen, zweven
en dansen. Vooral dansen. Allen samen.”

IK BEN NOG NIET.
BESTA NOG NIET.
IK BEN WAT BLOKKEN OP EEN HOOP.
WAT TOUWEN. IN EEN STRAK KADER.
LEVEN IS DAT NIET!
HELP MIJ!
EERST MIJN HOOFD. DAN EEN ARM.
MIJN LIJF. DE ANDERE ARM

ONDERTUSSEN OOK EEN BEEN.
EN NOG EEN.
HOP.
IK STA
IK BE-STA.
BASTA!
NU WIL IK DANSEN.
MET U.
OM TE VIEREN DAT IK BEN.

Dans me
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UpArte
Spanje www.ciauparte.es

Up Arte ontstond in Murcia, tijdens de zomer van 2012, onder het dak van La Chimenea Escénica en
geleid door Vitaliy Motuzka's. Vitally is een Russische acrobaat die momenteel daar verblijft en de
verantwoordelijkheid op zich neemt voor de technische trainingen van elk onderdeel en aan de
groepsleden zijn passie voor acrobatie en circuskunsten doorgeeft...
Elk lid van het gezelschap bracht de eigen verschillende eigenaardigheden mee. Sommigen hadden
al vroegere ervaringen met acrobatie en circus, anderen vonden juist het geëigende moment en
plaats.
"La troupe" werd stap per stap gevormd en gedurende dat jaar kwamen er meer leden bij tot ze de
volledige formatie bereikten: vier porteurs en twee vliegers (2013). Ze werkten vooral met de
banquine en hand-to-hand techniek tijdens een korte voorstelling.
In 2015 startten ze met de creatie van een langere voorstelling: Todo Encaja.
"Soms betracht je enkel wat je al weet". Maar voor de meeste leden van de groep was Todo Encaja
iets nieuws... en het overweldigde hen allen.

Zes lichamen op scène gaan op en neer, dansen, maar
bovenal... ze springen. Een combinatie van kracht, techniek,
beweeglijkheid en interactie met decorstukken.
UpArte toont een schitterende voorstelling op hoog acrobatisch
niveau, maar dit keer laten de artiesten hun menselijke kant zien
met enkele vleugjes humor en een decor-component.
Todo Encaja beweegt de blokken en de toeschouwer, met de
vreugde van hun muziek en de diepste emoties.

Dit is een frisse en visuele voorstelling, waarbij de zes leden de
toeschouwer de diepste emoties laten voelen met banquine-
sprongen, vliegende lichamen en menselijke torens. Ze tonen
de grappigste en een meer persoonlijk kant van de acrobatie,
het bewijs van kunde en vertrouwen van de artiesten en zijn vol
enthousiasme gedurende de hele show. Dit alles in een
eenvoudig kader dat het publiek tenvolle laat genieten van de
show.
Maak je klaar om je adem op te houden met Todo Encaja.
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Walkwoman
Frankrijk www.walkwoman.fr

Na verschillende podiumproducties met hedendaagse dans besloot de Frans-Zweedse choreografe
Michaela Meschke de stad te transformeren in een podium, meer zelfs, een ontmoetingsplaats te
maken waar beweging gebruikt wordt als een manier om te communiceren. Het gaat niet enkel om
dans en dansers, maar om medeburgers te zijn, in staat om een moment van vreugde te delen en een
vreemde voorbijganger uit te nodigen om te dansen.

Walkwoman startte in 2012 met te dansen in de straat. Sindsdien danste de groep op meer dan 50
plaatsen en nodigden mensen van alle nationaliteiten uit om mee te dansen in Amsterdam,
Amersfoort, Brussel, Parijs, Ramallah en Stockholm.

Walkwoman spelen voor voorbijgangers. De uitdaging is hen
erbij te betrekken. Lichaamsenergie communiceert het
dansplezier en wanneer mensen stoppen om te kijken naar de
dansers geven ze hen koptelefoons om de muziek te horen.
Een intimiteit wordt gecreëerd binnen de afstand van het bereik
van de koptelefoons. Het publiek wordt een deel van de
voorstelling en neemt deze soms over. Het hectische
stadsleven is even veranderd, de routine werd doorbroken.

D straat wordt een poëtische stille dansvloer en drukt het
plezier van het dansen uit.

Walkwoman
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Wolkenruiters
Nederland www.wolkenruiters.nl

Tails is een productie van Wolkenruiters (Angela Dirven), bekend van haar werk met acrobatiekduo
Oddlings.  Met Tails begeeft zij zich op het pad van het Fysiek Theater

2 stokstaartjes ontsnapt uit de dierentuin, op zoek naar een
nieuwe clan. Nieuwsgierig, speels en hartverwarmend.

Dit stokstaartpaartje is nog niet gewend  aan de mensenwereld.
Gefascineerd proberen ze hun nieuwe thuis te begrijpen. Zoals
stokstaartjes gewoon zijn te doen, kijken ze goed voor voor ze
je benaderen. Dus heb geduld om in contact te komen  met deze
prachtige diertjes. Maar vergeet niet…het blijven roofdiertjes.

Tails is een rondlopende animatie voor festivals en
evenementen.
Ze spelen sets van 30 of 45 minuten tussen het publiek door
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Zazzu
België www.zazzu.be

Zazzu creëert audiovisuele installaties met hun eigen uniek verhaal,  verteld zonder enig gesproken
woord.
Wij geloven dat theater kan evolueren en bloeiend levendig blijft door  deze op alternatieve manieren
te brengen. Voorbije jaren heeft Zazzu  zich vooral gefocust op innovatieve cross-media projecten
gemengd met  traditionele technieken.

Ons grote doel is dan ook steeds om voorstellingen te brengen die  emoties kunnen losmaken.
Steeds speurend naar uiterst artistieke en  technische mogelijkheden, van intieme privéfeesten tot
grotere publieke  festivals, zowel binnen als in openlucht.

Een paradijselijke, mythische plaats met exotische bloemen,
vlinders,  helder water, vogelzang en een eeuwige zomer. Een
idyllisch droombeeld  dat dient als tegenstelling tot de drukke
stad en als toevlucht tegen  tijd en sterfelijkheid.
De tijd lijkt er stil te staan of in ieder geval langzamer te
verstrijken. Er word verteld dat er driehonderd jaar zou
verstreken zijn toen een bezoeker terugkeerde naar de
sterfelijke wereld...

Zya
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Zirkus Morsa
Frankrijk www.zirkusmorsa.de

ZIRKUS MORSA ontstond in 2013 toen Rosa en Moritz hun professionele studies begonnen aan het
Centre Régionaldes Arts du Cirque in Chambéry, France.

De bedoeling van het gezelschap is het in vraag stellen van onze levenswijze in deze onevenwichtige
wereld. Zirkus Morse wil onze mogelijkheden onderzoeken binnen onze limieten en deze
vooruitstuwen.

Hoe overleef je in een wereld die op elk moment dreigt in te
storten?
Gewapend met een houten plank en een rol ontmoeten twee
personen elkaar. Twee schipbreukelingen, gestrand op de kust
van hun verbeelding leren elkaar kennen, leren elkaar
vertrouwen.
Samen verliezen en vinden ze hun evenwicht, gebruik makend
van eenvoudige,  schijnbaar nutteloze voorwerpen: een bord,
een rol, drijfhout.

Ze tasten hun grenzen af, op zoek naar een gemeenschappelijk
evenwicht.

"La fin demain" is een creatief stuk over optimisme in deze
vreemde tijden. Een oproep voor verantwoordelijkheid,
betrokkenheid en eenvoud

La fin demain
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