Op- en afbouw
aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats
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15Feet6
België

www.15feet6.com
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Richard Fox (UK); Niko Miettinen (Finland); Mateo Giron (Spain); Rosa
Tyyskä (Finland); Jasper D'Hondt (België);

huidige verblijfsplaats
Gent (België);

professioneel /
professional /
professionnel

League & Legend

Primus

0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
In League & Legend richten ze zich op de Russian bar in al zijn
aspecten waaronder de minder gebruikelijke Russian bar
techniek met een enkele en dubbele bar. Ze combineren deze
vaardigheden met main à main en banquine en komen zo tot
een aantal nieuwe acrobatische figuren. Naast het werk met de
polsstokken gebruiken ze ook een Chinese mast en bascule (de
teeterpole). Naast al dit acrobatisch vuurwerk is er ook een
clown routine geïntegreerd in de voorstelling.

0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Ze gebruiken een reeks circustechnieken die ze verder
onderzochten in functie van wat ze nodig hadden voor deze
creatie. Met de acrobatische fiets zochten ze naar figuren die
hen in staat stelden om de personages en hun relatie via circus
te introduceren. Het Cyr wiel is Rosas voornaamste specialiteit
en wordt onderzocht in combinatie met Jaspers vaardigheden
op de fiets. Samen beheersen ze de kunst van het duo
rolschaatsen en zorgen voor een spectaculair einde voor
Primus. Dit alles overgoten met humor.

https://vimeo.com/496446872
https://vimeo.com/647055896
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16:15

17/1 League & Legend

00:40 h

16:15

17/1 League & Legend

00:40 h

Actic
Nederland

www.actic.nl
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Jelle de Bruijn (Nederland); Leo van der Veen (Nederland); Janneke
Everaars (Nederland);

huidige verblijfsplaats
Amersfoort (Nederland);

professioneel /
professional /
professionnel

Actic Airlines

Actic Carwash

0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Actic Airlines is hun vliegmaatschappij waarmee zij mensen
over een festivalterrein van A naar B vervoeren. Mensen
checken in bij hun stewardess aan een hele kleine verrijdbare
balie. Na alle security checks stappen mensen in het ’vliegtuig’.
De gezagvoerder (in kostuum) geeft de reizigers
onderweg informatie waar ze ’over of langs vliegen’. Achter het
trekkende vliegtuig bevindt zich een treintje van 3 x 2 originele
vliegtuigstoelen. Een stewardess voorziet alle reizigers van een
hapje en een drankje en ’begeleidt’ de vlucht.

1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Actic Carwash is een ruim 7 meter lange theatrale wasstraat
waarin ongeveer alles gewassen wordt, behalve de auto...
Gezeten in een elektrisch aangedreven vintage Moskvitch
autootje rijden deelnemers over een geleiderails een open
wasstraat in. De auto (met de deelnemers erop) krijgt een
milieuvriendelijke zeep en bellenblaasbehandeling, waarna de
auto grondig gereinigd wordt door twee roterende borstels. Via
het droogdok komt de auto weer naar buiten. De 2 auto’s op het
parcours bieden plaats aan steeds nieuwe deelnemers.

https://www.actic.nl/actic-airlines
https://www.actic.nl/actic-carwash
https://www.youtube.com/watch?v=XriNOH20xyo&t=3s
https://vimeo.com/600217971
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10/04/2022
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Adrian Schvarzstein and Jurate Sirvyte
Spain

www.adrianschvarzstein.com
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Adrian Schvarzstein (Argentina); Juraste Sírvyte (Lithuania);

huidige verblijfsplaats
Barcelona (Spain); Vilnius (Lithuania);

professioneel /
professional /
professionnel

Arrived
0:40 h oude act/old show/spectacle vieux
Ze komen uit een niet zo ver verleden en zien daardoor de
hedendaagse wereld door enigszins andere ogen. Ze lijken heel
naïef en zijn bereid om iedereen overal te helpen. Ze zijn
geobsedeerd door orde en proberen scrupuleus de stad op te
ruimen en orde te brengen bij de inwoners en elk klein ding
waarop hun ogen vallen. Ze verrassen de voorbijgangers met
hun plezant gedrag, provoceren en doen hen lachen door
absurde en surreële situaties te creëren.

De muziek die uit hun valiezen komt is de enige aanwijzing waar
deze twee vreemden vandaan komen. Dan wordt het publiek
een deel van de voorstelling.
Een voorstelling over migraties, vluchtelingen, nieuwkomers…
Een voorstelling over ons!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=fwnEcHw8gLA
https://www.youtube.com/watch?v=EUptnMkza3c
https://www.youtube.com/watch?v=QKrY5ETXTJA
https://www.youtube.com/watch?v=hxK-T8NLJUQ
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3/1 Arrived

00:40 h
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Altrego
Germany

www.altrego.de
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Viktor Kucera (Czech Republic); Dirk Volkmann (Germany);
TECHNICIANS: Andrea Kucera (Germany);

huidige verblijfsplaats
Hildesheim (Germany);

professioneel /
professional /
professionnel

Rider Mo
0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Mo, eigenlijk Manfred K. van Hildesheim / Duitsland, is de
belangrijkste en, jammer genoeg, het enige lid van een Biker
Club MC Hilde. Hij laveert op zijn houten Harley-Davidson door
het publiek. Zijn twee lijfwachten (niet van hout) houden de
groupies op afstand. “Omdat… wie kan zijn charme weerstaan?
Jij misschien?”
Een mobiele voorstelling die wordt begeleid door echt Harley
Davidson geluid. Voor elk publiek.

https://www.youtube.com/watch?v=NlQR7JV_meA&t=3s
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19:30

10/1 Rider Mo

00:30 h

16:30

5/1 Rider Mo
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18:45
19:30

5/1 Rider Mo
10/1 Rider Mo

00:30 h
00:30 h

16:30

5/1 Rider Mo

00:30 h

18:45

5/1 Rider Mo

00:30 h

Andrea Cerrato Roue Cyr
Italy

www.andreacerrato.it
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Andrea Cerrato (Italy);
TECHNICIANS: Micol Veglia (Italy);
OTHER PERSONS: ??? tbc

huidige verblijfsplaats
Torino (Italy);

professioneel /
professional /
professionnel

Borderline
0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Borderline is een hedendaagse circusvoorstelling waarbij het
cyrwiel centraal staat. Andrea Cerrato stelt het concept van
werkelijkheid in vraag. De realiteit wordt vaak waargenomen als
iets tastbaars, omschreven en gedefinieerd door onze
zintuigen. Maar er is ook iets buiten deze grenzen.
Een buitenaards persoon moet zichzelf onder ogen zien en
zichzelf verkennen. Het landschap wordt gevormd door twee
cirkels. De cirkels brengen het onderbewuste in beeld. De
uitgestotene gaat op zoek naar kennis door zijn grenzen te

overstijgen en de steeds veranderende uitdagingen van de
cirkels aan te gaan. Risico en broosheid vormen een gevaarlijke
fragiele omgeving. Deze onzekerheid fungeert als een schakel
tussen de artiest en het publiek. De voorstelling is een mix van
theater en dans (hiphop, hedendaags, acrodance). Op die
manier worden de circuskunsten
een echt communicatiemiddel. Muziek speelt een fundamentele
rol in de voorstelling.

https://www.youtube.com/watch?v=3CpPa_pUkUA

https://www.youtube.com/watch?v=IfBAr2uVuGk
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15:45
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Animare.eu
België

animare.eu/nl/de-bloementuin-van-alicewonderland
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Anne Vandelanotte (België);
TECHNICIANS: Frank Poelvoorde (België); Dieter Demeyere (België); Bert Pattyn
(België);

huidige verblijfsplaats
Brugge (België);

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

De bloementuin van Alice in Wonderland
8:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Deze bloemen zullen een hoogtepunt zijn op uw evenement. Ze
zullen verwonderen, doen dromen en lokken een woaw reactie
uit zowel bij kinderen als bij volwassenen.
Reuze bloemen van 1m80 - 2m. Deze mooie bloemen passen
perfect in elk kader en elke omgeving. Zowel in winkelstraten
om de kopers te lokken als in een park of bos of als onthaal.
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14:30
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14:30

13/1 De bloementuin van Alice in
Wonderland

08:00 h

Anna Krazy
Estonia

https://www.annakreations.com/
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Anna Kristin Mccarthy (Estonia);

huidige verblijfsplaats
Tallinn (Estonia);

professioneel /
professional /
professionnel

All Strings Attached
0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
"All Strings Attached" is een fascinerende hedendaagse
straattheatervoorstelling met dans, acrobatie en contortie.
Anna Krazy beweegt en plooit alsof ze geen beenderen heeft. Ze
doet dingen die je ademloos doet toekijken.
Extreme contortie en gekke acrobatie. Deze hartverwarmende
en indrukwekkende show moet je gezien hebben.

De show kan gebracht worden in veel verschillende talen:
Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds,
Deens, Noors, Fins, Pools, Lets, ...

https://youtu.be/FIl9K0pHXaE
https://www.youtube.com/watch?v=p8fuG-oLUGs
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18:15

4/1 All Strings Attached

00:40 h

18:15

4/1 All Strings Attached

00:40 h

Barbara Probst – Collectif La même balle
France

etbarbara.com
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Barbara Probst (Autriche);
TECHNICIANS: Oriane Dumont (France);

huidige verblijfsplaats
Montpellier (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Histoire d'eau (version en Français)

Histoire d'eau (Nederlands / German version)

0:20 h oude act/old show/spectacle vieux
Duel in de badkamer. Er was eens het verhaal van een
glimmende luxueuze badkuip en een opgetutte en dynamische
zakenvrouw, vastberaden om deze badkuip te verkopen. Tijdens
een demonstratie van een badkuipmodel, voorzien van alle
laatste technologie, somt de zakenvrouw de ontelbare
vernieuwende snufjes op, terwijl de mechaniek het begeeft. Het
schuim hoopt zich gevaarlijk op en alles loopt onder, met een
aantal spectaculaire glijpartijen tot gevolg.

Uiteindelijk valt ze in het bad, terwijl ze onverzettelijk verder
gaat met het aanprijzen van de badkuip… tot de badkuip zich
gaat verzetten.
Een clownesk avontuur tussen een badkuip en haar meesteres.
Een burlesk avontuur op de golven van het water.

https://vimeo.com/425676029
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1/1 Histoire d'eau (version en Français)
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1/2 Histoire d'eau (version en Français)

00:20 h

14:30
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00:20 h

16:15

1/2 Histoire d'eau (version en Français)

00:20 h

Bert Berg
België

www.BertBerg.com
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Bert Vanden Berghe (België);
TECHNICIANS: Jamie Hollebeke (België);
OTHER PERSONS: TBC (België);

huidige verblijfsplaats
Brussel (België);

professioneel /
professional /
professionnel

A Sensitive Case

A Sensitive Build

0:50 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een klein podium is tot op de rand gevuld met muizenval
bouwsels, hiertussen volgt iemand elke vorm en bocht van dit
universum met zijn lichaam. Met zeer precies voetenwerk,
handstanden en evenwichtige acrobatie verkent hij deze plek.
Zijn tocht volgt een onvoorspelbare weg naar wat binnenin
verborgen zit. Vallen zullen springen wanneer ze willen, Loof zal
over het podium vliegen en meer dan 500 muizenvallen & 1
mens zullen samen dansen, Maar wie leidt de dans?

4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Deze muizenvalbeeldhouw marathon performance met meer
dan 1500 vallen duurt 3 tot 8 uur. Hierin worden delicate
muizenvalsculpturen op uitdagende manieren geconstrueerd en
gedeconstrueerd. Wat het voorbij wandelende publiek ziet is
een mix tussen een meditatieve Japanse zandtuin en de
explosieve domino ketting reactie. De bogen, slangen,
kettingreacties, torens en nog veel meer beelden worden op een
precieze manier gebouwd vooraleer ze instorten en het
herbegint. Dit wordt ook gefilmd met een time lapse camera.

https://vimeo.com/435506557
https://vimeo.com/392944176
https://vimeo.com/230668900
https://vimeo.com/467674351
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Bubble On Circus
Italy

www.bubbleoncircus.com
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Mariano Guz (Argentina); Egle Sciarappa (Italy); Alekos Ottaviucci
(Italy); Ilaria Fioretto (Italy);

huidige verblijfsplaats
Sasso Marconi (Bologna)France (Italy);

professioneel /
professional /
professionnel

La Vie est Bulle

WonderWalks

0:35 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
La vie est bulle is een poëtische reis met komische situaties die
ons de onbreekbare band tussen twee mensen, van jeugd tot
ouderdom, laat zien: het vermogen om lief te hebben.
Het is een hymne aan het leven, het leven gezien als een
zeepbel, breekbaar en wonderbaarlijk.
Gebarentheater, zeepbellen, magie en poppenspel zullen een
unieke show creëren die ons allemaal, van kinderen tot
ouderen, naar een tijdloze wereld zal brengen.

0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Ze komen uit het Diepe Woud om je te verbazen, ze verkennen
je wereld en laten je ze ontdekken.
In hun Wonderwalks zullen de twee mystieke wezens miljoenen
zeepbellen doen oprijzen en ze voor je ogen laten schijnen,
terwijl ze een regen van suggestieve emoties achterlaten op
hun pad.

https://vimeo.com/491871191
https://vimeo.com/329804026
https://bubbleoncircus.com/en/la_vie_est_bulle/
https://bubbleoncircus.com/en/wonderwalks/
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Chris Blaze "The Fire Ninja"
Estonia

https://www.chrisblaze.com/
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Chris Blaze (Australia);

huidige verblijfsplaats
Tallinn (Estonia);

professioneel /
professional /
professionnel

Chris Blaze "The Fire Ninja"
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
“De grootste Ninja-stijl vuurshow vol energie op de planeet”
Deze show is geladen, vol energie, vuur en explosies. Velen
noemen hem de nieuwe “Street Fighter”. Hij creëert niet alleen
ongelooflijke vuureffecten en brengt de toeschouwers op het
puntje van hun stoel met zijn vuurspuwen en grote explosies,
maar hij slaagt er ook in het publiek te betrekken op een
charmerende, verstandige en onderhoudende manier.
Deze show belooft dat niemand ontgoocheld weg zal gaan.

Eén van de enige vuurshows in de wereld die een eerste prijs
won op klaarlichte dag op een buskers festival.

https://www.youtube.com/watch?v=y3qFwVk5ZFE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=JfbT7zDD-Ds
https://vimeo.com/374878822
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Chris Iris
Germany

www.chris-iris.com
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Iris Pelz (Germany); Christopher Schlunk (Germany);

huidige verblijfsplaats
Tübingen (Germany);

professioneel /
professional /
professionnel

GAP of 42
0:42 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Twee ongelijke lichamen ontmoeten elkaar op acrobatische
wijze. 42 cm. schieden hen in aflmeting, 42 kg in gewicht.
Hoe kunnen deze lichamen samenwerken? Waar vullen ze
elkaar bijna symbiotisch aan? Waar ontmoeten ze grenzen?
Chris en Iris laten op een humoristische en tegelijkertijd
ontroerende manier zien hoe ze omgaan met hun verschil in
grootte. Ze creëren beelden en situaties die kunnen worden
overgebracht naar andere levensgebieden en grotere contexten.

In GAP of 42 ontmoeten buitengewone acrobatiek en
situationele komedie elkaar.
Er worden filosofische vragen gesteld, ongebruikelijke beelden
en absurde momenten ontstaan. Acrobatiek met precisie en
gemak, indrukwekkend, ontroerend en met veel diepgang.
“Zelden heeft iemand een dansend of acrobatisch stel gezien
dat de grote thema’s van het bestaan zo subtiel, zo poëtisch
uitbeeldt.” (Bernd Guido-Weber “Schwäbische”)

https://www.chris-iris.com/en-gb/gap-of-42

https://vimeo.com/477606888
www.vimeo.com/chrisiris/gapof42
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Cia Duo Masawa
Italy

http://duomasawa.wix.com/duomasawa
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Wanagi Valnei (Italy); Manuela Maria Gaona (Argentina);

huidige verblijfsplaats
Nuoro (Italy);

professioneel /
professional /
professionnel

Involucion
0:25 h oude act/old show/spectacle vieux
"Involucion" is een show die vertelt hoe de technologische
communicatiemiddelen een afhankelijkheid hebben gecreëerd
die ons het meest primitieve kenmerk van de mens doet
vergeten: direct, fysiek contact tussen twee mensen, zonder dat
iets de magie onderbreekt van de ontmoeting, wanneer al onze
gebaren en blikken ons herinneren dat we leven. Deze
boodschap wordt overgebracht door het gebruik van
lichaamstaal, het gebruik van hand tot hand (acrobatisch duo)
en dans.

Technieken: hand to hand, hedendaagse dans, lichamelijke
expressie.

https://www.youtube.com/watch?v=J32BoR1W4KA
https://www.youtube.com/watch?v=zXL4rO6k-3I&list=TLGG5LWV6ykuMhYyNzA5MjAyMQ&t=2s
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Cia LA TAL
Spain

www.cialatal.com
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Andreu Sans (Spain); Jose Alejandro Navarro (Spain); Manuel
Sebastian (Spain);
TECHNICIANS: Enric Caso (Spain);
OTHER PERSONS: Fiona Rycroft (Spain);

huidige verblijfsplaats
Rubi (Barcelona) (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Carilló
0:25 h oude act/old show/spectacle vieux
De machine-achtige bewegingen van de acteurs maken hen
tijdloos. Door de structuur van de “Carillo” ontstaat er een
visuele rijkdom. Je raakt gefascineerd door de grootte, de
kleuren en het complexe functioneren van de klok. Tijdens
avondvoorstellingen dompelen de lichten van de Carillo de
toestellen en het podium in warme kleuren.
De geluiden worden live gebracht door een technieker, die zo
extra kracht brengt in de voorstelling.

Ding, dong, ding, dong…de toestellen beginnen te bewegen…
Tictac, tic-tac… het is tijd! Knechten en clowns vullen het
podium. Ruzies en hartstochten worden uitgevochten. Van
binnenin de klok verschijnt magie en overspoelt alles: de
fysieke maar ook de mentale ruimte! De spelers lijken Zwitserse
horlogemakers die te voorschijn komen uit de klok, dansen en
de wereld van de clownerie bezoeken. Passie, liefde,
jaloersheid… wat zal er winnen?

http://www.youtube.com/watch?v=5-ZyHQvvAjU
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Cie des Chaussons Rouges
België

www.ciedeschaussonsrouges.be
aantal personen op toer

6

ARTISTS: Marta Lodoli (Italy); Audrey Bossuyt (België); Artiste invité (België);
TECHNICIANS: tbc
OTHER PERSONS: Pierre Nouneberg (France);

huidige verblijfsplaats
Bruxelles (België);

Contemplations (Forteresse)
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Beschermt of omsluit een fort? De kunstenaars dwarsbomen de
muur, sluipen op ontoegankelijke plaatsen en nemen
kruispunten. Ze onthullen doorgangen en openen deuren naar
andere mogelijkheden.
De performances van “Contemplations” zijn het ontstaan van
een intieme dialoog tussen de kunstenaars en de plaats waar de
draad is geïnstalleerd. Ze zijn elke keer uniek.

Met het project “Contemplations” biedt Cie des Chaussons
Rouges koorddansvoorstellingen op ongewone plaatsen, in
samenwerking met gastartiesten uit andere kunsten dan het
circus. In Ieper vestigt het zich in de wallen. Ooit het toneel van
hevige gevechten en vandaag een oase van natuur en
biodiversiteit.
De performance “Fortress”, ter plaatse gecreëerd voor het
festival, stelt de rol van muren en barrières in vraag.

https://vimeo.com/650104004
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Cie Les Invendus
France

www.cielesinvendus.com
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Guillaume Cachera (France); Nicolas Paumier (France);
OTHER PERSONS: Denis Poulin (France);

huidige verblijfsplaats
Saint Nolff (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Accroche-toi si tu peux
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
Deze jonge bretoenen die jongleren op een virtuoze manier
baseren zich op vloeiende, dynamische en intense bewegingen,
die nu eens aanleunen bij mime, dan weer bij acrobatie.

Sommigen hebben iets van een hond, maar zij hebben meer van
een kat. Hun poten lijken van fluweel en bewegen soepel. De
twee artiesten vormen soms slechts één enkel lichaam met vier
armen en benen, om een reis te maken, met jonglerende
bewegingen waaruit de ronde ballen stromen. Om niets verloren
te laten gaan vermengt het muzikale gedeelte zich met de gratie
van de jongleurs. Jong en oud kan daarvan genieten.

Een voorstelling met precieze jongleerkunst, esthetisch en
levendig, die twee innemende, vertederende, geestige en
genereuze personen verenigt.

https://vimeo.com/448269360

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

zondag

10/04/2022

uur

plaats

openlucht

voorstelling

regenprogramma
duur

14:15

14/1 Accroche-toi si tu peux

00:45 h

17:30

14/1 Accroche-toi si tu peux

00:45 h

14:15

14/1 Accroche-toi si tu peux

00:45 h

17:30

14/1 Accroche-toi si tu peux

00:45 h

uur

plaats

voorstelling

binnen
duur

14:30

14/1 Accroche-toi si tu peux

00:45 h

14:30

14/1 Accroche-toi si tu peux

00:45 h

Compagnia Trioche
Italy

www.trioche.com
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Franca Pampaloni (Italy); Nicanor Cancellieri (Argentina); Irene
Giuseppina Geninatti Chiolero (only for Troppe Arie) (Italy);
TECHNICIANS: Luca Carbone/Elia Origoni/Marco Neri (Italy);

huidige verblijfsplaats
La Spezia (Italy);

professioneel /
professional /
professionnel

Troppe Arie

Oldies Goldies

0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een komische musical zonder woorden, waarin de clown en de
live gespeelde muziek op de voorgrond staan.
Van Mozart tot Rossini, van Bizet tot Bellini, de Grote Opera
spreekt een publiek van alle leeftijden aan.
Zet de klassieke muziek zoals je die altijd al hebt beluisterd nu
maar even aan de kant en geniet van deze eigenzinnige,
hoogstaande voorstelling.

0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Ooit waren ze een trio, nu zijn ze nog maar met twee. Ter
nagedachtenis aan Rose, hun voormalige derde lid, komen Ada
en Elsa – oudere concertmuzikanten – terug het podium op, om
dezelfde set te spelen die vroeger menig publiek betoverde. …
‘OLDIES GOLDIES’ is een komische show van weinig woorden,
vol nieuwe klanken en virtuoze operamuziek die als soundtrack
dient voor een portie surrealistische grappen, goocheltrucs en
eenvoudig poppenspel. Een komisch concert dat het publiek zal
verrassen en verbazen.

https://vimeo.com/171432546
https://vimeo.com/204579812
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Compagnie des Quatre Saisons
België

www.4saisons.be
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Eric Lefèvre (België); Gert Segers (België); Frédérique Prohaczka
(België); Franchon Lefèvre (België);

huidige verblijfsplaats
Bassenge (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Joséphine, transport sauvage
1:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
op het marktplein, in de winkelstraten of langs de grote straten
van de stad.
Een mobiele en interactieve attractie. Om de vijf minuten
worden een zestal kinderen uitgenodigd om aan boord te
klimmen en gedurende één liedje een wandeling te maken op de
rug van de draak. Bij elke stop van het beest gaat zijn staart
omlaag tot aan de grond en laat de kinderen toe om op zijn
lichaam te klimmen en er zich te installeren voor een nieuw kort
tochtje van vijf minuten.

Op een dag, op het einde van de middeleeuwen, is een
verschrikkelijke vuurspuwende draak – ontvoerder van
prinsessen – ingeslapen voor een zeer lange tijd. Vandaag heeft
een bende stoutmoedige kinderen hem gewekt. Een beetje
verloren na deze lange en diepe slaap, merkt de draak dat de
tijden veranderd zijn. Ze neemt de naam Joséphine aan en
nodigt met originele gezongen teksten op vrolijke en
onderhoudende muziek het publiek uit om een toertje te maken

https://www.youtube.com/watch?v=vJ61bg7uHWc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WldL0zZeywY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LWm_w3dn09M&feature=emb_logo
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Compagnie Majordome
France

www.compagniemajordome.com
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Quentin Brevet (France);
TECHNICIANS: Jérémy Ravoux (France);
OTHER PERSONS: Mathieu Vattan (France);

huidige verblijfsplaats
Bourg en Bresse (France);

professioneel /
professional /
professionnel

A Tiroirs Ouverts
0:55 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een tafereel dat symbool staat voor een krap interieur, wat
planken, een tafel, krukken. Ballen, soms jonglerende
voorwerpen, soms denkbeeldige karakters, bevolken elke hoek
van het meubilair...
Een eenzame man zet zijn voeten in de plooien van het leven,
valt en staat op ... valt en staat op.
Beetje bij beetje opent hij de lades van zijn innerlijke wereld om
ons het geluid van binnenuit te laten horen.
Achter dit jonglerende en burleske spektakel, grappig en

ontroerend, van een hoog technisch niveau, gaat een
eenzaamheid schuil die zal worden onthuld naarmate de
uitdagingen en heldendaden worden overschreden. Spelen om
te overleven, ergens anders uitvinden.
Ballen slaan en blijven slaan. Het is een verhoogd jongleren: we
horen wat meestal alleen wordt gezien.
De objecten, de ballen en het landschap zelf zijn georganiseerd
in een symfonie van prullaria: de show is complete!

https://www.youtube.com/watch?v=A6joQWGpxJQ
https://www.youtube.com/watch?v=SiSwf0TnMSQ
https://www.youtube.com/watch?v=nmt4gsT5ltg
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Compagnie Monad
France

http://ciemonad.com/
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Van-Kim Tran (France); Cyrille Humen (France);
TECHNICIANS: David Maillard
OTHER PERSONS: Manon Estier

huidige verblijfsplaats
Paris (75), Wesserling (68), Clermont-Ferrand (63), Grenoble (38) (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Yin Zéro

Yin

0:25 h oude act/old show/spectacle vieux
Ze zullen elkaar tegenspreken. Ze zullen proberen het
onzichtbare zichtbaar te maken om met anderen te delen wat er
binnenin gebeurt. Ze zullen proberen de stilte te laten resoneren
en de eeuwigheid te delen in minder dan dertig minuten.
Lichamen zullen blijvend draaien. En toch staan ze soms stil. In
dit duet worden ze drie. Het jongleren staat centraal. Je wordt
meegenomen in een moderne trance, een hypnose
geaccentueerd door de choreografie van de twee
hoofdrolspelers.

1:15 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Yin is een uitnodiging om je waarneming te veranderen, om de
ruimte en tijd te veranderen, om de grens tussen werelden te
overschrijden.
In deze derwisj dans- en jongleershow deelt het publiek de
ervaring vanuit hun luie stoel.
Van zwevende atmosfeer tot virtuoos jongleren, hij wordt in een
moderne trance gebracht, een hypnose onderbroken door een
choreografie in revolutie.

https://www.youtube.com/watch?v=zi0qesGHQ_E
https://www.youtube.com/watch?v=QGISpKlyo2Q
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Compagnie Poc
France

https://compagniepoc.com
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Frédéric Perant (France); Mickael Papazof (Germany); Guillaume
Lancou (France);
TECHNICIANS: Bonny MATHIEU ou Benoit BLAIZE ou Léo BODENEZ (France);
OTHER PERSONS: Louise Roy (Emile Sabord Productions) (France);

huidige verblijfsplaats
Saint Brieuc (22000) (France);

professioneel /
professional /
professionnel

BPM (Concert Jonglé)
0:55 h oude act/old show/spectacle vieux
BPM is een tijdloos concert voor twee bodypercussionistenjongleurs en een multi-instrumentalistische muzikant (piano,
bas, gitaar, trombone, accordeon, MAO…). Een ietwat gek en
fundamenteel vriendelijk trio dat Indiase rap jongleert met funk
en electro.
Muzikanten transformeren hun objecten en hun lichaam in
muziekinstrumenten, ballen en stuiteren in noten, trillingen in
ritmes, trajecten in tromgeroffel en vallen in stiltes...

Tussen klankchoreografie en een ritmisch laboratorium in de
open lucht neemt BPM ons mee in een muzikale en menselijke
zoektocht waar naar muziek wordt gekeken en naar beweging
wordt geluisterd...

https://vimeo.com/625572962
https://vimeo.com/266460552

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

uur

21:00

zaterdag

zondag

09/04/2022

10/04/2022

plaats

voorstelling

12/2 BPM (Concert Jonglé)

openlucht

regenprogramma
duur

12/2 BPM (Concert Jonglé)

00:55 h

21:00

12/2 BPM (Concert Jonglé)

00:55 h

12/2 BPM (Concert Jonglé)
12/2 BPM (Concert Jonglé)

plaats

voorstelling

duur

00:55 h

14:45

14:45
18:45

uur

binnen

00:55 h
00:55 h

22:00

14/1 BPM (Concert Jonglé)

00:55 h

22:00

14/1 BPM (Concert Jonglé)

00:55 h

18:45

14/1 BPM (Concert Jonglé)

00:55 h

Company Midnight
België

companymidnight.com
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Joris Verbeeren (België); Simone Scaini (Italy);
OTHER PERSONS: Griet Herssens (België); 1 TBC (België);

huidige verblijfsplaats
Zwevegem (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Us
0:50 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een portret van twee unieke Homo Sapiens Idioticus. Partners
in crime die samen alles gevonden hebben wat je met messen
kan doen. De structuur is hun klein, gevaarlijk universum.
Messen en andere objecten zijn opgehangen en kunnen op
ieder moment naar beneden vallen. If you push this button,
objects can fall. Immediately... or with a little delay.
Een ongezonde mix van meswerpen, een opstandige computer
en veel slechte ideeën...

De show is een mengeling van messenwerpen, technologie
en comedy , aan de structuur hangen een 100-tal objecten,
waarvan het merendeel messen die op ieder moment
computergestuurd naar beneden komen. Alles wordt bediend
door de spelers op scène. Er werd een geheel eigen en
innovatief systeem ontworpen om dit alles waar te kunnen
maken. Het messenwerpen bestaat uit traditionele elementen en
daarnaast een volledige nieuwe recherche met messen
geïnspireerd door jonglage en manipulatie.

https://www.facebook.com/967457596661559/videos/1380894365703172
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15:15
17:15

7/3 Us
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00:50 h
00:50 h

15:15

11/1 Us

00:50 h

De Vuurmeesters
België

www.devuurmeesters.be
aantal personen op toer

12

ARTISTS: tbc (België);

huidige verblijfsplaats
Gent (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Watergloed

Vuurlandschappen

0:15 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Over het water vaart een mysterieuze vuurboot waarop 2
operazangeressen een watergloed verspreiden. De zangeressen
verleiden en verrassen als sirenes met hun lyrische gezangen.
Is je nieuwsgierigheid gewekt? Kom dan af en laat je
verwonderen!

3:00 h oude act/old show/spectacle vieux
Vuurlandschappen voegen een nieuwe dimensie en een
vernieuwde perceptie toe aan uw huidige omgeving. Ze
betoveren uw locatie tot een vernieuwd, vurig, verwonderlijk
totaalconcept. Ze kunnen verspreid worden over zowel grote
oppervlaktes als kleinere. Ieder landschap heeft zijn eigen
identiteit maar op elk terrein, stad of natuur, komen ze volledig
tot hun recht.

normaal programma
uur

plaats

voorstelling
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duur

uur
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datum
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08/04/2022

21:00
22:00
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11/2 Vuurlandschappen
11/4 Watergloed
11/4 Watergloed

03:00 h
00:15 h
00:15 h

21:00
22:00
23:00

11/2 Vuurlandschappen
11/2 Watergloed
11/2 Watergloed

03:00 h
00:15 h
00:15 h

zaterdag

09/04/2022

21:00
22:00
23:00

11/2 Vuurlandschappen
11/4 Watergloed
11/4 Watergloed

03:00 h
00:15 h
00:15 h

21:00
22:00
23:00

11/2 Vuurlandschappen
11/2 Watergloed
11/2 Watergloed

03:00 h
00:15 h
00:15 h

zondag

10/04/2022

Dekru - Mosaico Errante
Ukraine

https://www.mosaicoerrante.
it/Show/Dekru/Dekru.html

aantal personen op toer

7

ARTISTS: Mykyta Cherepakhin (Ukraine); Bogdan Svarnyk (Ukraine); Antonii
Kyiovych (Ukraine); Nataliia Neshva (Ukraine);
TECHNICIANS: Liubov Cherepakhina (Ukraine); Nicola Campostori (Italy);
OTHER PERSONS: Carla Borlandelli (Italy);

huidige verblijfsplaats
Kiev (5) (Ukraine); Milan (2) (Italy);

professioneel /
professional /
professionnel

Light Souls (short version)

Light Souls (long version)

0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Vier artiesten, een vrouw en drie mannen, gekleed in het zwart
en met witte make-up, betreden het podium. Plots verandert wat
een lege scène was voor je ogen en, alleen dankzij de
plastische vaardigheden van de kunstenaars, worden het van
tijd tot tijd andere plaatsen: gewone plaatsen (een kantoor, een
lift, een auto) waar iedereen zijn eigen tics en emoties kan
herkennen, of de meest tot de verbeelding sprekende plekken
zoals een betoverde tuin en een zeebodem bewoond door
nieuwsgierige wezens...

1:00 h
Tussen lachen en zuchten wordt de toeschouwer begeleid op
een reis tussen komedie en drama, tussen poëzie en sociale
satire. De ene keer bevind je je in een 3D-film, de andere keer in
een oude zwart-witfilm, waar de precisie van bewegingen en
mimiek situaties tot leven brengen op het podium. Je bevindt je
midden in een vrolijk circus, betrokken bij de wedstrijd van
Olympische atleten, volg je het liefdesverhaal van twee levende
standbeelden. Dit alles door middel van korte stiltescènes.

https://vimeo.com/451112772
https://www.youtube.com/watch?v=vkeRhMa_MrQ
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14:45

1/1 Light Souls (short version)
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1/1 Light Souls (short version)

00:30 h

17:15

1/1 Light Souls (short version)
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16:15

5/2 Light Souls (short version)

00:30 h

17:45

5/2 Light Souls (short version)

00:30 h

16:15

5/2 Light Souls (short version)

00:30 h

17:45

5/2 Light Souls (short version)

00:30 h

Directie & Co
Nederland

www.directieeenco.nl
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Yvonne van den Akker (Nederland); Kathrin Gramelsberger (Duitsland);
Rozemarijn de Neve (Duitsland); Kim Loing (Nederland); Andrea Beugger
(Zwitserland);

huidige verblijfsplaats
Amsterdam (Nederland);

Life is short. Buy that dress.

Multiples

0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een beeldende danstheatervoorstelling over wegwerpkleding,
over ikikik! en overconsumptie met een enorme berg textiel in
de hoofdrol. Een verhaal over de hang naar schoonheid, gezien
en verteld door de kleren van deze wereld.
De wereld verdrinkt in onze kleren die worden weggegooid.
Een gigantisch kledingoverschot komt tot leven. Het wordt
gestapeld, vliegt door de lucht, in zakken gepropt, getrokken,
gescheurd, gedragen, geidoliseerd, gedoneerd en afgedankt.
En de vrouw zelf komt er ook niet zonder kleerscheuren vanaf.

0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
Een groep kantoormannen baant zich een weg door de stad
tijdens hun lunchpauze.
Het is een vreemde groep. Ze zien er identiek uit en bewegen
identiek, bang als ze zijn om uit de toon te vallen.
Ze drukken ernstig tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan.
Multiples toont een serie van scènes uit het leven van deze
kantoormannen, hoe ze hun vrije tijd doorbrengen en hun
relaties tot elkaar, in een bijna surrealistische verstilling.
Multiples geeft een stem aan deze kleine man.

https://vimeo.com/345871584
https://vimeo.com/369424582
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15/3 Multiples
15/3 Multiples

00:45 h
00:45 h

15:30
17:00

15/2 Multiples
15/2 Multiples

00:45 h
00:45 h

zondag

10/04/2022

15:30
17:00

15/3 Multiples
15/3 Multiples

00:45 h
00:45 h

15:30
17:00

15/2 Multiples
15/2 Multiples

00:45 h
00:45 h

Double Take - Cinematic Circus
België

https://www.doubletakecinematiccircus.
com/jumpcut
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Raphael Herault (France); Summer Hubbard (USA);
TECHNICIANS: Carolina Terrones (België);
OTHER PERSONS: Robert Sterzik (Germany);

huidige verblijfsplaats
Brussels (België); Leuven (België); Leichlingen (Germany);

professioneel /
professional /
professionnel

Jump Cut
0:50 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een show die innovatieve scenografie combineert met acrobatie
en cinematografie. Een waar gebeurd verhaal verteld met een
sofa-trampoline, een acrobatische trein en een rookspuwende
draak. Jump Cut is een circusshow die Amerikaanse fantasie
vermengt met Frans surrealisme in een intrigerende, komische
en suggestieve mashup.
Summer en Raphael lijken hun dagelijks leven te leiden net als
elk ander stel. Ze luisteren naar muziek, drinken koffie, worden
dronken, springen op de bank, hangen aan de lamp, kijken tv…

Tot ze op een dag een telefoontje krijgen dat hun leven
verandert voor altijd. Een show die een poëtisch perspectief
biedt op hoe een paar omgaat met verdriet en depressie en hoe
ze vechten om de hoop terug te winnen. Een show gebouwd
met 4 scènes, elk gekenmerkt door een bepaalde emotie, een
fysiek onderzoek, een muziekkleur en een kostuumontwerp.
Door bankacrobatiek, trampoline, chinese paal, luchthoepel,
hand-to-hand en acrobatiek op een elektrische trein te combineren, zijn ze in staat een eigen acrobatische taal te creëren.

https://vimeo.com/633365785

https://vimeo.com/454348006
https://www.youtube.com/watch?v=RHvnJJAxBNI
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Dwaallicht vzw
België

www.toverspel.be
aantal personen op toer

5

ARTISTS: TBC (België); TBC (België); TBC (België); TBC (België); TBC (België);

huidige verblijfsplaats
Mechelen (België);

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Sfeerschepping
4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
vzw Dwaallicht kan kleine tot zeer grote buitenlocaties poëtisch
decoreren met vuurinstallaties. Gekend zijn hun grote variatie
aan bamboevormen. Op Gevleugelde stad presenteren ze hun
vernieuwde gamma aan lantarens. Onder rijkelijk versierde
bomen maken ze een gezellige zithoek waar ze pannenkoeken
maken.
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21:00
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04:00 h
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09/04/2022

21:00

9/1 Sfeerschepping

04:00 h

21:00

9/2 Sfeerschepping

04:00 h

zondag

10/04/2022

Eccentrici Dadarò
Italy

www.glieccentricidadaro.com
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Davide Visconti (Italy); Andrea Ruberti (Italy); Umbertu Banti (Italy);
OTHER PERSONS: Sara Zandarin (Italy);

huidige verblijfsplaats
Caronno Pertusella (VA) (Italy);

professioneel /
professional /
professionnel

Incomica (normal version)

Incomica (short version)

0:55 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Twee mannen en een vrouw, vrienden-rivalen-verliefden die
naar een gemeenschappelijk doel rennen: geluk! Gelukkig zijn
is een moment, iets van kortstondige duur, maar ondanks alles
wordt het verlangen om het te bereiken nooit weggenomen.
Tussen hilarische grappen en verrassende trucs zullen de drie
personages het publiek vergezellen op de reis van het leven,
gemaakt van vallen en mislukkingen, successen en triomfen,
maar altijd samen, soms als vrienden, soms als rivalen, in een
onstabiele balans om het beoogde doel te bereiken.

0:35 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Het transformisme van de acteur en de snelle veranderingen
van gewoontes, die door de eeuwen heen als een "tijdmachine"
worden gebruikt, zullen hen doen dwalen tussen verleden en
toekomst, zoals alleen clowns kunnen doen.

https://drive.google.com/file/d/1AwnIGHySnN2EZVUTzrsKlyTjBUmeMKRx/view?usp=sharing
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Exoot
Nederland

www.exoot.info
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Tristan Kruithof (Nederland); Tom van Wijngaarden (Nederland);

huidige verblijfsplaats
Utrecht (Nederland);

professioneel /
professional /
professionnel

Animaltroniek: Air

Veloman

3:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een gelaagde audio-visuele installatie; radiografisch aangestuurd, met
als basis eenvoudige herkenbare houten 3D puzzels. Een vorm, waarbij
robotica, mechanica en elektronica op een transparante manier
samensmelten en er een ‘aaibaar’ wezen ontstaat met een eigen
persoonlijkheid. De installatie gaat een interactie aan met het publiek.
Middels drie objecten onderzoekt EXOOT elektronische inventiviteit en
zoekt de grenzen van mechanica op. Ze plaatsen dit project op twee
manieren in de publieke ruimte; een vaste hangende variant: AIR en
een mobiele versie tussen het publiek: ON WHEELS.

Op 4 schermen gaat het publiek de uitdaging aan de hoogste
score van de dag te behalen en de felbegeerde ‘Velo Electromedaille’ te winnen. Aan het einde van de dag wordt deze
uitgereikt aan de beste speler. De spelers kijken naar een
prachtige 3D omgeving. Zowel overdag als ‘s avonds inzetbaar
voor jong en oud.

https://vimeo.com/489748489
https://vimeo.com/489748489?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=6075117
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20:30

8/1 Animaltroniek: Air

03:00 h

20:30

8/1 Animaltroniek: Air

03:00 h

zaterdag

09/04/2022

15:15
20:30

8/1 Animaltroniek: Air
8/1 Animaltroniek: Air

03:00 h
03:00 h

15:15
20:30

8/1 Animaltroniek: Air
8/1 Animaltroniek: Air

03:00 h
03:00 h

zondag

10/04/2022

15:15

8/1 Animaltroniek: Air

03:00 h

15:15

8/1 Animaltroniek: Air

03:00 h

Fabrizio Rosselli
France

www.fabriziorosselli.com
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Fabrizio Rosselli (Italy);
TECHNICIANS: Guillaume Souque (France);
OTHER PERSONS: Claire Thevenet (France);

huidige verblijfsplaats
Toulouse (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Bakéké
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Bakéké betekent “emmer” in het Hawaiaans. Dit is dan ook een
voorstelling met emmers, veel groene emmers!!!

Zijn zwarte mantel en strohoed geven hem een landelijke toets.
Met zijn voorstelling zonder woorden neemt de artiest ons mee
naar het groot avontuur van het alledaagse. Met grote
vaardigheid, beheersing en geslepenheid slaagt hij erin de
hindernissen die hij ontmoet te omzeilen. Zal onze held erin
slagen om met zijn volharding en vindingrijkheid de veelvuldige
verwikkelingen op zijn weg te overwinnen?

https://www.youtube.com/watch?v=3FJMv_vWszY
https://www.youtube.com/watch?v=kkr4B9yO6Bk&feature=emb_logo
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9/1 Bakéké
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10/04/2022

18:15

10/2 Bakéké

00:30 h

20:00

10/2 Bakéké

00:30 h

15:15

10/2 Bakéké

00:30 h

18:15

10/2 Bakéké

00:30 h

Glazendraaier - Rogier Kappers
Nederland

glazendraaier.nl

entract.nl/companies/de-glazendraaier/
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Rogier Kappers (Nederland);
OTHER PERSONS: Claudia Geubel (Nederland); Casper de Vries

huidige verblijfsplaats

professioneel /
professional /
professionnel

Glazendraaier
0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
De Glazendraaier introduceert zichzelf en vertelt dat hij als
jongetjes al gefascineerd was door zingende glazen. Hij begint
langzaam over de grondtoon heen te spelen. De klank van
zingend glas is ijl, hypnotiserend, en betovert onmiddellijk het
publiek. Van hieruit ontspint zich het optreden. De
Glazendraaier speelt nummers/ composities, en vertelt
tussendoor over zijn ontdekkingsreis op glas: Waarom hangt er
zo’n geheimzinnige sfeer rond het glasorgel en waarom is het
eens zo populaire instrument in onbruik geraakt?

Hoe is hij begonnen? Hoe maak je een glasorgel, welk soorten
glazen zingen het best? Welke muziek is mooi op glas etc.
Welke muziek de Glazendraaier speelt laat hij mede afhangen
van de entourage, en de sfeer onder het publiek. Zijn repertoire
bestaat o.a. uit Beatles, Bach, Brel, Abba, Gerschwin en
Schubert. Ook evergreens als Summertime en House of the
Rising Sun staan op het repertoire. Speciale plek is er voor de
Estlandse componist Arvo Pärt, wiens muziek mensen vaak
zeer direct raakt, ook al kennen ze het niet.

https://www.youtube.com/watch?v=EKAR0jQOmoE
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zondag

10/04/2022

15:45
19:00
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00:30 h
00:30 h
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7/1 Glazendraaier

00:30 h
00:30 h

Grant Goldie
Northern Ireland

www.grantgoldie.com
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Grant Goldie (UK);

huidige verblijfsplaats
Belfast (Northern Ireland);

professioneel /
professional /
professionnel

Quality Seconds
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Kwaliteitsvolle seconden – de tijd die inspiratie nodig heeft om
een nieuw pad van begrip te creëren.
Kwaliteitsvolle seconden – het nut van oude dingen of oude
ideeën wanneer je ze bekijkt met een vooruitziende blik.
Kwaliteitsvolle seconden – het moment van verwondering
wanneer de truc, reeks, grap het idee uitgevoerd werd.
Kwaliteitsvolle seconden – een verzameling eigenzinnige en
technische manipulaties van objecten, jongleren of nachtelijke
gedachten... Dat zijn mijn Kwaliteitsvolle seconden!
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17:00

6/1 Quality Seconds
6/1 Quality Seconds

00:30 h
00:30 h

17:00

4/1 Quality Seconds

00:30 h

Guapa!
België

www.guapacreations.com
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Griet Cardoen (België); Patrick Gerrits (België); Sofie Van Herck
(België);

huidige verblijfsplaats
Gentbrugge (België);

professioneel /
professional /
professionnel

GuapaWonderland
2:00 h oude act/old show/spectacle vieux
…... waar sprookjes nooit veraf zijn en betoverende
parasolletjes je de mooiste verhalen in het oor fluisteren...
15 parasolletjes met verschillende verhaaltjes voor diverse
leeftijden, ingesproken door professionele vertellers,
buurmeisjes, vrienden, papa’s,… tot leven gewekt met geluid en
muziek.
GuapaWonderland creëert een rustmomentje, een beetje metime en qualitytime met elkaar.

Knus op een strobaal, een stapel kussens of een
schapenvelletje kan je je even laten meevoeren in een sprookje,
verhaal, anekdote, … Sprookjesfiguren houden een oogje in het
zeil, helpen waar nodig of verrassen je met een kleine interactie.

https://www.youtube.com/watch?v=lzo6O3KRE60&t=1s
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14:30
17:15
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7/3 GuapaWonderland
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02:00 h

INO Kollektiv
France

https://inokollektiv.wixsite.com/inok
aantal personen op toer

9

ARTISTS: Rebecca Vereijken (Germany); Eva Luna Frattini (Italy); Alba Ramió i
Güell (Spain); Noémie Olphand (France); Lavinia Gilardoni (Italy); Chloé Lacire
(France); Raphaëlle Rancher (France);
TECHNICIANS: Laurine Chalon (France);
OTHER PERSONS: Fabienne Meurice (France);

huidige verblijfsplaats
Paris, Chambery, Toulouse, Marseille (France); Barcelona (Spain); Turin (Italy);

professioneel /
professional /
professionnel

INO
0:55 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
INO is een gezelschap dat enkel bestaat uit vrouwen van
verschillende nationaliteiten en die bijgevolg ook andere talen
spreken. Al deze verschillen samen creëren een wereldbeeld
met een prachtige complexiteit. Het gezelschap koos er voor
om bekende circustechnieken (zoals hand to hand) op een
nieuwe manier te interpreteren. Eén ding staat steeds centraal:
de groepskracht. Ze spreken niet dezelfde taal en komen ook
niet uit dezelfde landen, maar de taal die ze samen met elkaar
en met hun publiek spreken, is de lichaamstaal.

Een taal die overal en voor iedereen begrijpbaar is. Het
gezelschap wil ook de vrouwen anders in beeld brengen, dan
dat de samenleving tot nu toe steeds gedaan heeft. De show is
erg visueel en vol van emotie. Dit zorgt voor een bijzonder
sterke band met het publiek.

https://vimeo.com/645962078

https://vimeo.com/329405672

normaal programma
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19:30

9/2 INO

00:55 h

19:30

9/1 INO

00:55 h

19:30

9/2 INO

00:55 h

19:30

9/1 INO

00:55 h

18:45

9/2 INO

00:55 h

18:45

9/1 INO

00:55 h

09/04/2022

10/04/2022

Itinerània
Spain

www.itinerania.com
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Francisco Hernández (Spain); Koldo Peñas (Spain);
OTHER PERSONS: Sandra Alfaro

huidige verblijfsplaats
Sant Miquel de Balenyà (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

El laberinto del cuco
2:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
"The Cuckoo's Labyrinth" is een hybride van twee artistieke
disciplines: interactieve installatiekunst en stripboekillustratie.
Het is een ervaringsgerichte, frisse en boeiende manier om om
te gaan met het verstrijken van de tijd. Het doel is om de
vermiste koekoek te vinden wiens lied elke passage markeert.
Itinerània en striptekenaar Max hebben een strip op groot
formaat gemaakt, getekend op de muren van een labyrint, die
spelers kunnen lezen terwijl ze verdwalen in het doolhof. Net als
een gesplitst verhalenboek verandert dit verhaal op basis

van de beslissingen van de speler, gemaakt op elk van de
kruispunten van het labyrint.
The Cuckcoo's Labyrinth nodigt uit tot het gezamenlijk lezen en
uitwisselen van de varianten van de plot die door elk gelezen
worden. Het kunstwerk komt tot leven door de interactie van het
publiek.

https://youtu.be/Ge8vpf5shLA
https://youtu.be/4E5UGPzBJr4
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09/04/2022

14:00
16:30

1/1 El laberinto del cuco
1/1 El laberinto del cuco

02:00 h
02:00 h

14:00
16:30

1/3 El laberinto del cuco
1/3 El laberinto del cuco

02:00 h
02:00 h

zondag

10/04/2022

14:00
16:30

1/1 El laberinto del cuco
1/1 El laberinto del cuco

02:00 h
02:00 h

14:00
16:30

1/3 El laberinto del cuco
1/3 El laberinto del cuco

02:00 h
02:00 h

Juggling Tango
Nederland

www.jugglingtango.com
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Evert Menno van Dijken (Nederland); Emilie Weisse (France);
OTHER PERSONS: Jules Menno van Dijken (son, 8 years old) (Nederland);

huidige verblijfsplaats

professioneel /
professional /
professionnel

Juggling Tango
0:20 h oude act/old show/spectacle vieux
Juggling Tango combineert jongleren en tango op elke
denkbare manier… of misschien zelfs tot in het ongelooflijke …
tot je het zelf gezien hebt. Juggling Tango grijpt de geest, de
muziek en dans van de Argentijnse tango en combineert die
met buitengewone jongleervaardigheden in een onvergelijkbare
choreografische vertoning. Juggling Tango is ook een metafoor
voor de veelvuldige aspecten van een relatie tussen twee
mensen.

Een voorstelling die zowel spectaculair als romantisch is, zeer
emotioneel. Een publiek van elke leeftijd wordt er gegarandeerd
door geraakt.

https://www.youtube.com/watch?v=fi_WPe59cVQ
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20:30

14/1 Juggling Tango

00:20 h

15:30

14/1 Juggling Tango

00:20 h

18:30

14/1 Juggling Tango

00:20 h

20:30

14/1 Juggling Tango

00:20 h

15:30

14/1 Juggling Tango

00:20 h

18:30

14/1 Juggling Tango

00:20 h

uur

plaats
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20:15

14/1 Juggling Tango

00:20 h

18:00

14/1 Juggling Tango

00:20 h

20:15

14/1 Juggling Tango

00:20 h

18:00

14/1 Juggling Tango

00:20 h

Julot Cousins - Cie Fait Beau La Haut ?
France

www.julot-hulahoopla.org
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Julot Cousins (France);
TECHNICIANS: Didier Maugain (France);
OTHER PERSONS: Laurence Schapman (France);

huidige verblijfsplaats
Les Lilas 93260 (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Hula Hoopla !!!
0:20 h oude act/old show/spectacle vieux
Solo hoela hoep en oscillerende mast.

In de traditie van het circus en zijn heldendaden, tussen hemel
en aarde, maakt Julot ons gek en maakt ons aan het lachen. Het
doet ons de heerlijke smaak van hoogtevrees herontdekken.
“Hef je hoofd op, tussen de gebouwen, boven de bomen…
Hoelahoep is een voorstelling in kleine vorm die voortdurend de
omgeving vernieuwt, die als frame dient.”

Een mast opgericht op een vierkant van kleuren, hoelahoepels
opgehangen aan lijkwaden … En hier is onze man, met een
soepele en elastische gang die, in dezelfde beweging van
energie, rond een paal zal dwalen, hoepels bezielend op het
ritme van zijn lichaam, vrolijk spelend op de kleuren en de
muziek … vind opnieuw, hoogtevrees in golven… op negen
meter hoogte!

https://www.youtube.com/watch?v=-fmkKB4Sy_w&feature=emb_logo
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18/2 Hula Hoopla !!!
18/2 Hula Hoopla !!!

00:20 h
00:20 h

14:45
17:15

18/4 Hula Hoopla !!!
18/4 Hula Hoopla !!!

00:20 h
00:20 h

zondag

10/04/2022

14:45
17:15

18/2 Hula Hoopla !!!
18/2 Hula Hoopla !!!

00:20 h
00:20 h

14:45
17:15

18/4 Hula Hoopla !!!
18/4 Hula Hoopla !!!

00:20 h
00:20 h

Kartje Kilo
België

www.Kartjekilo.be
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Johan Feys (België); Wouter Sinaeve (België);

huidige verblijfsplaats
Ieper (België);

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Vruchten der aarde
2:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
'k Herinner mij nog goed Tim Hoe men mij vertelde
Van het harde buitenleven De boeren op hun velden
Het binnenhalen van de oogst Het weer was droog en heet
De lijven plooiden naar de hooivork
En stonken naar het zweet
De weide vol met hooi Het hooi voor 't jonge kalf
En wie het versgebraden kalf niet lust
Zo'n man die is maar half

normaal programma
uur

plaats

voorstelling

Eddy en Remy zijn de verpersoonlijking van wat Wim Decraene
ooit bezong...
Omdat de mensheid de voeling met het landelijke leven verloren
heeft, trekken beide broers met een reizende expo het land
rond. Met trots stellen ze hun 'vruchten der aarde voor'.
'Vruchten der aarde', een 18+ expo.
<18 kunnen zich, in afwachting van hun ouders, wat bezig
houden in het compostvat.

openlucht
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08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

14:30
17:30

17/1 Vruchten der aarde
17/1 Vruchten der aarde

02:00 h
02:00 h

14:30
17:30

17/2 Vruchten der aarde
17/2 Vruchten der aarde

02:00 h
02:00 h

zondag

10/04/2022

14:30
17:30

17/1 Vruchten der aarde
17/1 Vruchten der aarde

02:00 h
02:00 h

14:30
17:30

17/2 Vruchten der aarde
17/2 Vruchten der aarde

02:00 h
02:00 h

Knot on Hands
Nederland

https://www.hhproducties.nl

https://www.knotonhands.com/
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Britt Timmermans (Nederland); Mario Kunzi (Germany); Tijs Bastiaens
(België);
OTHER PERSONS: Tanja Ruiter (Nederland); Huub Heye (Nederland);

huidige verblijfsplaats
Rotterdam (Nederland); Stuttgart (Germany); Leuven (België);

nieuw talent / new
talent / talent
nouveau

Brace for Impact
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Knot on Hands laat een innovatieve en meer organische vorm
van partneracrobatiek zien, waarbij de nadruk wordt gelegd op
de puurheid van de beweging, en waarmee ze zich
onderscheiden door een unieke fysieke lichaamstaal.

Drie acrobaten zoeken in Brace for Impact naar de grenzen van
evenwicht. In hun zoektocht naar die balans vinden ze
verschillende nieuwe manieren om vooruit te komen en zich
door de ruimte te bewegen.
Op hun reis verkennen ze elkaars (on)mogelijkheden en komen
ze erachter wat het betekent om al hun gewicht in de handen
van de ander te leggen.

https://vimeo.com/387139964?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=107869044

https://vimeo.com/375691437/0e08ca0de1
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18:45

10/2 Brace for Impact

00:30 h

17:15

10/2 Brace for Impact

00:30 h

18:45

10/2 Brace for Impact

00:30 h
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voorstelling
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18:15

9/1 Brace for Impact

00:30 h

18:15

9/1 Brace for Impact

00:30 h

La gata Japonesa
Spain

www.lagatajaponesa.com

www.producirk.com
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Elena Vives Espejo-Saavedra (Spain);
TECHNICIANS: Diego Molina (Spain);
OTHER PERSONS: Andrea Pérez Bejarano (Spain);

huidige verblijfsplaats
Madrid (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Bowa's trips
0:47 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Bowa, nomade, wees van roots en dromen, vond op een dag
een fles bij de zee. Daarin stak ze een bericht en ze besloot het
naar zijn bestemming te brengen. De weg was zo rijk dat het
bijna een obsessie werd. Uren wachten en kilometers zoeken
om op de bestemming te komen, honderden berichten die
waren opgesloten in het glimmende glas van een fles. Een
bericht heeft haar rechtstreeks naar deze plek gebracht, waar zij
hoopt iemand te ontmoeten die een bericht naar de zee heeft
gestuurd in de hoop dat het terug zou komen ...

De show doorloopt verschillende emotionele toestanden van
het personage, die worden ondersteund door een
multidisciplinaire circustaal: magische effecten die per toevallig
optreden en het pecifieke van die ruimte versterken.
Experimenteren met de flessen: manipulatie, balans en
demystificatie van het object, waardoor het een personage,
decor of louter ondersteunend element wordt. Luchtacrobatiek,
met techniek, maar op een organische en coherente manier
ontwikkeld en uiteraard, humor en poëzie.

https://youtu.be/HhYLWqr-PkQ
https://youtu.be/I5WTsvS3am8
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15:15
18:00

11/1 Bowa's trips
11/1 Bowa's trips

00:47 h
00:47 h

18:00

11/1 Bowa's trips

00:47 h

15:15
18:00

11/1 Bowa's trips
11/1 Bowa's trips

00:47 h
00:47 h

18:00

11/1 Bowa's trips

00:47 h

LaBú Theatre
Spain

www.labuteatre.com
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Anna Ros (Spain); Andreu Sans (Spain);
TECHNICIANS: Sergi Illa (Spain);
OTHER PERSONS: Mariona Castells (Spain);

huidige verblijfsplaats
Barcelona (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Bianco

Alma

0:50 h oude act/old show/spectacle vieux
Bianco vertelt het verhaal van een meisje dat in een oud
pension werkt en op een dag een charmante reiziger ontvangt
die haar uitnodigt om de deuren en ramen van haar hart te
openen. Een bijzondere ontmoeting die ons hoofdpersonage
leidt naar een nieuwe manier om het leven te begrijpen. De
veranderingen in ons leven accepteren, hoe deze ons vormen,
hoe we ermee omgaan en ze op de meest geschikte manier
benaderen. LaBú Theatre probeert dit uit te drukken vanuit een
visuele, komische en poëtische scenische taal. (vanaf 6 jaar)

0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een beeldende theatervoorstelling voor de kinderjaren.
Lente, zomer, herfst en winter. Alma is een poëtische en
zintuiglijke reis door de vier seizoenen, elk met een eigen ziel
die vorm krijgt in de objecten en materialen die de
hoofdpersoon tegenkomt. Alma is een kleine kindervoorstelling gebaseerd op objecttheater en beweging. De allerkleinsten
zullen genieten van een voorstelling waarin natuurlijke
materialen zijn verwerkt en die op ludieke en poëtische wijze
over het verstrijken van de tijd vertelt. (vanaf 2 jaar)

http://labuteatre.com/bianco/?lang=en
http://labuteatre.com/alma/?lang=en

https://vimeo.com/388324685
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19:45

5/1 Bianco

00:50 h

19:45

5/2 Bianco

00:50 h

zaterdag

09/04/2022

14:30
16:45

5/1 Bianco
5/1 Bianco

00:50 h
00:50 h

14:30

5/2 Bianco

00:50 h

zondag

10/04/2022

14:30
16:45

5/1 Alma
5/1 Alma

00:40 h
00:40 h

14:30

5/2 Alma

00:40 h

Lyapunov
België

https://www.lyapunov.be
aantal personen op toer

8

ARTISTS: Johan Wuyts (België); Jef Cox (België); Tom Boegier (France); Marie
Scheers (België); Ana Lekse (Slovenië); David Roussel (België);
TECHNICIANS: Bart Minnebo (België);
OTHER PERSONS: Alessia Gasparini (Italy);

huidige verblijfsplaats
Muizen (België); Leuven (België); Brussel (België);

professioneel /
professional /
professionnel

String Theory

Space Time

0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

6:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

“String Theory vertelt het verhaal over hoe verschillende
‘strings’ (lijnen, touwen, stembanden en instrumentsnaren)
interageren met elkaar in de ruimte waarin ze tijdelijk zijn samen
gezet. Binnen deze ruimte verspreiden, verbinden en botsen
hun verschillende golflengten met elkaar waardoor ze elke keer
weer in interactie met het publiek een nieuwe unieke compositie
vormen.”

“In de Spacetime-installatie van Lyapunov smelten tijd en
ruimte samen. Zweef samen met je vrienden in de grote door
Lyapunov ontworpen en handgemaakte netten. Een heerlijke
hangplek waar je de tijd even vergeet en unieke ervaringen,
momenten en herinneringen creëert.”

https://www.youtube.com/watch?v=9elG5STI8y4
https://www.youtube.com/watch?v=smp1tpPWZ-A
https://www.youtube.com/watch?v=fMFb0xgSY2Q
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Space Time
String Theory
Space Time
String Theory

06:00 h
00:40 h
06:00 h
00:40 h

14:00
14:45
16:30
17:00

13/1
13/1
13/1
13/1

Space Time
String Theory
Space Time
String Theory

06:00 h
00:40 h
06:00 h
00:40 h

zondag

10/04/2022

14:00
14:45
16:30
17:00

13/2
13/2
13/2
13/2

Space Time
String Theory
Space Time
String Theory

06:00 h
00:40 h
06:00 h
00:40 h

14:00
14:45
16:30
17:00

13/1
13/1
13/1
13/1

Space Time
String Theory
Space Time
String Theory

06:00 h
00:40 h
06:00 h
00:40 h

Mami Kitagawa (L'Arboréographie)
België

https://larboreographie.com/brancheartistique/
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Mami Kitagawa (Japan);

huidige verblijfsplaats
Brussel (België);

nieuw talent / new
talent / talent
nouveau

Danse Arbres
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Dans waarbij een persoon en een boom partners zijn. Zacht, in
harmonie met de natuur, eenvoud. Het publiek reist in hun
gevoel, emotie en misschien wel in hun jeugdherinnering. Een
artistieke performance, in-situ creatie, luchtdans

https://youtu.be/1HL36gLl5mc
https://vimeo.com/436761632
https://youtu.be/Ud3v4OE7oaw
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20:00

15/1 Danse Arbres

00:30 h

20:00

15/1 Danse Arbres

00:30 h

zaterdag

09/04/2022

15:45
18:15

15/1 Danse Arbres
15/1 Danse Arbres

00:30 h
00:30 h

15:45
18:15

15/1 Danse Arbres
15/1 Danse Arbres

00:30 h
00:30 h

zondag

10/04/2022

15:45
18:15

15/1 Danse Arbres
15/1 Danse Arbres

00:30 h
00:30 h

15:45
18:15

15/1 Danse Arbres
15/1 Danse Arbres

00:30 h
00:30 h

Mimbre
UK

www.mimbre.co.uk
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Silvia Fratelli (Italy); Freya Stokka (Norway); Jaide Brewer (UK);
OTHER PERSONS: Lina Johansson (Sweden); Zsofi Zsendrei (Hungary);

huidige verblijfsplaats
London (UK);

professioneel /
professional /
professionnel

Lifted
0:35 h oude act/old show/spectacle vieux
Lifted is een verzameling grappige, poëtische en verrassende
momenten, die op verschillende manieren onderzoeken wat het
betekent als het ene lichaam door het andere wordt gedragen.
Of wanneer één persoon twee mensen draagt. Of wanneer een
persoon niet gedragen wil worden. Of wanneer drie mensen de
perfecte balans vinden.
Lifted wordt ondersteund door Without Walls and Arts Council
England, in opdracht van Stockton International Riverside
Festival.

https://vimeo.com/manage/videos/352025752
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17/2 Lifted
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14:45
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zondag

10/04/2022

14:45
17:30

17/2 Lifted
17/2 Lifted

00:35 h
00:35 h

14:45

17/1 Lifted

00:35 h

Mireia Miracle
Spain

https://mireiamiraclecompany.com
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Mireia Miracle (Spain);
TECHNICIANS: tbc (Spain); Minervino Montell (Spain);
OTHER PERSONS: Daphné Malherbe (France);

huidige verblijfsplaats
Madrid (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Rojo
0:50 h oude act/old show/spectacle vieux
ROJO is een eerbetoon aan de hedendaagse clown, het roept
stille cinema op met de thema's en methodes van Charles
Chaplin, gecomponeerd door een mengeling van komedie en
menselijkheid. Het is een visuele poëzie die alle doelgroepen
ontroert.

Een clown komt tevoorschijn uit een koffer en verandert haar
publiek in haar familie. Ze scheidt zich van haar, beladen met
illusies en vol met dingen maar zijn reis wordt onderbroken
door een obstakel: een grens. Deze limiet zal hem in staat
stellen om op verschillende manieren te spelen, dansen en
onder ogen te zien wat hem onderweg zal overkomen. Eindelijk
zal ze haar doel bereiken: Vrijheid.

https://www.youtube.com/watch?v=g4n-H58Vdbk
https://www.youtube.com/watch?v=5Aanszaxrdk&t=189s
https://www.youtube.com/watch?v=3B4Y0TkO0eA
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4/1 Rojo

00:50 h

zondag

10/04/2022

14:45
18:30

2/1 Rojo
2/1 Rojo

00:50 h
00:50 h

14:45

4/1 Rojo

00:50 h

Mumusic circus
Spain

https://www.mumusiccircus.net/
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Marçal Calvet (Spain); Candi Coll (Spain);

huidige verblijfsplaats
Sant Celoni (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

El Minigolf
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Wat? De originele en ambachtelijke minigolfbaan "MimuGolf" is
uniek in de wereld vanwege zijn uniciteit en vindingrijkheid.
Volledig gemaakt van hout. Het biedt een veelvoud aan
mogelijkheden die het al zijn originaliteit geven. Jong en oud
zullen hun behendigheid kunnen perfectioneren.
Waarom? Om een aangename tijd buiten de tijd door te brengen
en plezier te hebben met het gezin. In een muzikale en
kermisatmosfeer kan je ook genieten van popcorn en je
verfrissen met koude dranken.

Hoe? Met een golfclub, bal en popcorn voor de pauze.
Gemaakt met de handen, het hart en ook het hoofd...
Welkom bij Minigolf
Een verrassende en speelse installatie voor een leuk en
gezellig familiemoment. (Journaal Vallès Oriental)
Een atypische artisanale attractie in een warme muzikale sfeer.
(Wekelijks Sant Hilari)

https://www.youtube.com/watch?v=1m7zuC9yXGk
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1/5 El Minigolf

01:30 h
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zondag

10/04/2022

14:00
17:00

1/1 El Minigolf
1/1 El Minigolf

01:30 h
01:30 h

14:00
17:00

1/5 El Minigolf
1/5 El Minigolf

01:30 h
01:30 h

Natural Living
België

www.naturalliving.be
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Jean-Louis Muller

huidige verblijfsplaats
Wenduine (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Lichtinstallatie
4:00 h oude act/old show/spectacle vieux
Lichtinstallatie gemaakt uit staal en wilgentakken. De kaarsen
die gecombineerd worden met de verschillende structuren
zorgen voor een heel feeërieke sfeer.
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21:00
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21:00

10/1 Lichtinstallatie

04:00 h

zondag

10/04/2022

Nueveuno
Spain

www.nueveunocirco.com

www.producirk.com
aantal personen op toer

6

ARTISTS: Jorge Silvestre Granda (Spain); Miguel Frutos Novillo (Spain); Josu
Montón Vallejo (Spain); Isaac Posac Hernández (Spain);
TECHNICIANS: Carlos Marcos Molins (Spain);
OTHER PERSONS: Andrea Pérez (Spain);

huidige verblijfsplaats
Madrid (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Sinergy 3.0
1:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een eigentijdse circusshow die jongleren, dans, manipulatie
van objecten en handstanden combineert, gebracht met grote
geometrische plasticiteit en harmonische gevoeligheid
gedurende de show. Muziek, decor, belichting, emoties,
evolueren samen tijdens de show. Van hout tot metaal, van
akoestisch tot elektronisch, van eenvoud tot complexiteit, van
individualiteit tot samenhang ... om synergie te vinden. Vanuit
een conceptueel oogpunt behandelt de show alledaagse
kwesties zoals aanpassing en de persoonlijke conflicten van

een samenleving, in het algemeen en individualistisch.
Gebaseerd op een herinterpretatie van Leonardo Da Vinci, is
Synergy 3.0 een show die is voorgesteld om vrije interpretatie
en reflectie van het publiek te genereren. De dramaturgie is
gebouwd op twee assen: een visuele en een emotionele, waarin
de personages evolueren in het proces van integratie en
interactie met de groep. De soundtrack is speciaal voor de
show gecomponeerd in overeenstemming met de transfor-matie
van objecten, personages, situaties en toestanden.

https://vimeo.com/417638499
https://vimeo.com/637439962/cbac48fa99
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11/1 Sinergy 3.0
11/1 Sinergy 3.0

01:00 h
01:00 h
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19:30

11/1 Sinergy 3.0
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10/04/2022

One Dance Project - in-SENSO
France

www.in-senso.net

https://www.instagram.
aantal personencom/one_dance_project/
op toer

17

ARTISTS: Odile Gheysens (France); Dimitrios Bilkas (Greece);
TECHNICIANS: Jean-Yves Boulard (France);
OTHER PERSONS: Emilie Chaboud (France);

huidige verblijfsplaats
Paris (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Tangoperf
0:20 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Het duo TangoPerf is een voorstelling die speelt met de
klassieke modi van de Argentijnse tango. Of je nu op hakken of
sneakers danst, er komt een bijzondere sensualiteit uit deze
hedendaagse tango
De muziek varieert tussen Bach, Piazzolla of electro tango.
Het sensatie van de vlucht in deze 2 harten die in harmonie
zweven, kan het gevoel van het overschrijden van een
aankomstlijn weerspiegelen.
duo-dans

http://www.in-senso.net/spip.php?page=videos&lang=fr
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00:20 h
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One Dance Project - Ma petite Compagnie
France

https://fannycoulm.com

https://www.instagram.
aantal personencom/one_dance_project/
op toer
1

ARTISTS: Fanny Coulm (France);

huidige verblijfsplaats
Paris (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Rose (jour)

Rose (nuit)

0:10 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De huidige tijd: Omdat ze van sensaties is, baadt ze in haar
vruchtwaterwereld in het heden."
Ik druk graag mijn hand op de stam van een boom waar ik langs
loop, niet om zeker te zijn van het bestaan van de boom - waar
ik niet aan twijfel - maar van de mijne". Christian Bobin
Solo-dans

0:10 h
De avondvoorstelling met projectie.

https://fannycoulm.com/danseuse/
https://fannycoulm.com
https://www.youtube.com/watch?v=WUm9EMGotbw
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One Dance Project - Page 55
France

https://page55.eu

https://www.instagram.
aantal personencom/one_dance_project/
op toer
2

ARTISTS: Cécile Lassonde (France); Zoé Lecorgne (France);

huidige verblijfsplaats
Bruxelles (Belgium);

professioneel /
professional /
professionnel

Inside the box

Ropes and gloves

0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Door hedendaagse dans, boksen, hardlopen en theater te
combineren, creëert Cécile met Zoé Lecorgne een kleurrijke
creatie tussen de onmiddellijkheid van een explosief geluk en
de absolute teleurstelling van een nederlaag. "Continue, Hold
your own and Resist give up" is de rode draad van deze twee
performers. Ze schommelen tussen strijdlust en loslaten, ze
laten zich inspireren door hun persoonlijke ervaringen rond een
ring en een stadion en benadrukken alle emoties en
tegenstrijdige gedachten van een sportmoment. (duo-dans)

0:10 h
Tussen Jongleren met Bolas of Poi en hedendaagse dans
creëren de twee artiesten onophoudelijke loops met hun
touwen. Ze zoeken ze via hun bewegingen om een nieuwe
relatie met de ander te definiëren, simpelweg gebaseerd op
vertrouwen en de acceptatie van een nieuwe situatie: hoe vind
je een manier om dichterbij te komen? Naar de ander gaan?
Omhelzen?
duo-dans

https://page55.eu/in-situ/
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Opinion Public Dance Company (1)
België

www.opinionpublic.be
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Sidonie Fossé (France); Victor Launay (France); Johann Clapson
(France);
TECHNICIANS: Tom Vincke (België); (or Etienne Béchard) (France);

huidige verblijfsplaats
Brussel (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Maniac

So'far

0:18 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De zorg voor de orde en het nauwgezette beheer van elke daad
en elk gebaar kan deugdzaam zijn, maar hoe zit het met de
manie, als het ons allemaal achtervolgt als een onweerstaanbare verleiding. Zoveel gebaren, zoveel vaste ideeën die ons
geruststellen en omlijsten, die vormen wat we geloven te zijn:
meerdere 'ik's' die verwarring scheppen over onze eigen
identiteit ... Een innerlijke strijd, een obsessie met precieze
gebaren door een bewust neutraal geslacht duo. Harmonie,
zachtheid, oppositie: welk facet heeft het laatste woord?

0:22 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een poëtisch stuk dat dans en theater combineert. Een zoete
mix die het publiek door middel van humor, poëzie en emotie
laat reizen in verschillende universums. Een man, wegzinkend
in verveling en eenzaamheid, laat zich wegdromen. Opgesloten
op zijn bank en kijkend naar zijn gebruikelijke rugbywedstrijd,
voelt hij de behoefte aan gezelschap, genegenheid en
verandering in zijn dagelijks leven. Zijn verbeeldingskracht
haalt hem uit zijn verdoving en stelt hem in staat een relatie op
te bouwen met alles waarmee hij niet echt kan leven...

https://vimeo.com/548569833
https://vimeo.com/548561079
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16:15
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21:15
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7/1 Maniac
7/1 So'far
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00:22 h
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18:30
21:15

7/1 Maniac
7/1 Maniac
7/1 So'far
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10/04/2022

16:15
18:30

7/1 Maniac
7/1 Maniac

00:18 h
00:18 h

16:15
18:30

7/1 Maniac
7/1 Maniac

00:18 h
00:18 h

Orto-Da
Israel

https://www.orto-da.com/en/home/
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Yinon Tzafrir (Israel); Daniel Zafrani (France);
OTHER PERSONS: Gibson Bar- El (Israel); Yifat Zandani Tzafrir (Israel);

huidige verblijfsplaats
Tel-Aviv (Israel);

professioneel /
professional /
professionnel

Chicken soup
0:35 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Twee arrogante meesterkoks, Missie "Clode bonopart" en
Missie "Patet" verliezen de controle over "Pluke", de kip die
verondersteld was om gekookt te worden in hun soep.
Tot hun verrassing weigert "Pluke" om gekookt te worden in de
soep, geeft de koks een onvergetelijke les en wordt de meester
van de chefs.

Een geweldige visuele voorstelling gemaakt en gespeeld door
het clownsduo Daniel Zafrany & Yinon Tzafrir.

https://vimeo.com/654935236
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14:45
17:45

1/1 Chicken soup
1/1 Chicken soup
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00:35 h

17:45

1/1 Chicken soup

00:35 h

Panorama Kino Theatre
Switzerland

www.kinopan.com
aantal personen op toer

6

ARTISTS: Jessica Arpin (Switzerland); Natacha Kmarin (France); Adrien Gycax
(France); Veronica Del Veccio (Italy); Serge Ayala (France);
OTHER PERSONS: Thomas Greder (Switzerland);

huidige verblijfsplaats
Biel-Bienne (Switzerland);

professioneel /
professional /
professionnel

Panorama Kino Theatre
1:15 h
Panorama herdefinieert de theatrale ervaring, aangezien de
roterende kijkkast de werkelijkheid in fantasie transformeert,
onze zintuigen prikkelt, percepties uitdaagt en de wereld waarin
we leven opnieuw mystificeert.
Terwijl Panorama 360º om zijn eigen as draait, begint de
werkelijkheid te abstraheren. Een virtuele fantasie ontvouwt
zich terwijl het publiek samenspant met de acteurs en de site
om unieke verhalen te creëren en te vertellen.

Panorama staat midden in een openbare ruimte. Tickets worden
verzameld en 20 mensen nemen plaats binnen.
Een soundtrack begint, de lichten doven en een gordijn gaat
langzaam open om de buitenwereld te onthullen.
De kast begint rond de scène te draaien... de locatie en kleur, de
mensen en hun interacties benadrukkend.

http://www.kinopan.com
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7/3 Panorama Kino Theatre

01:15 h

14:00

7/3 Panorama Kino Theatre

01:15 h

19:30

7/3 Panorama Kino Theatre

01:15 h

19:30

7/3 Panorama Kino Theatre

01:15 h
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18:15

7/3 Panorama Kino Theatre
7/3 Panorama Kino Theatre

01:15 h
01:15 h

14:00
18:15

7/3 Panorama Kino Theatre
7/3 Panorama Kino Theatre

01:15 h
01:15 h

Part A Fou&Natural Living
België

www.partafou.be
aantal personen op toer

6

ARTISTS: Gerrit Foncé (België); Jahon Senca (België); Manuel Maes (België);
Vencent van Straaten (Nederland);
TECHNICIANS: Michiel Maes (België);

huidige verblijfsplaats
Ronse (België);

professioneel /
professional /
professionnel

The Fire Ritual
0:22 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Vrijdag zouden ze het vuurspektakel spelen zonder het
kunstwerk te verbranden. Zaterdag wordt het kunstwerk
verbrand….

Graag nodigen ze ieder die wilt uit om mee te werken aan de
bouw van het kunstwerk, gedurende de week voor het festival.
Jean Louis van Natural Living neemt hierin de leiding. Men kan
ook iets naar het kunstwerk brengen zodat het wordt
meegenomen in de verbranding. Dit kan een tekening, een
gebed, een offer, … zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=1OBJaR0uANY&feature=youtu.be
http://www.partafou.be
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22:00
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9/2 The Fire Ritual
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10/04/2022

Piero Massimo Macchini - Dolly Bomba
Italy

https://pieromassimomacchini.it/
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Piero Massimo Macchini (Italy);
TECHNICIANS: Giacomo Pompei (Italy);
OTHER PERSONS: Francesco Marilungo (Italy);

huidige verblijfsplaats
Fermo (Italy);

professioneel /
professional /
professionnel

Fuori Porta
0:40 h oude act/old show/spectacle vieux
"FUORI PORTA - Een reis naar de grenzen van de realiteit."
Wat gebeurt er als een clown een deur als geschenk krijgt en
deze deur een stuk speelgoed wordt dat opengaat met de
sleutel van de verbeelding?
FUORI PORTA is een show met pantomime, muziek,
improvisatie en fantasie en is een reflectie op de zichtbare en
onzichtbare deuren die we geopend en gesloten hebben in ons
leven. Een show die op een verstandige manier de mimetechniek combineert met komische dramaturgie.

Het lichaam is een sterk middel voor communicatie met het
publiek, dat erdoor gehypnotiseerd is en actief participeert. De
toeschouwers gaan gemakkelijk in op de vragen van de
witgekleurde clown die niet in staat is om alleen het gewicht
van dit onverwacht geschenk te dragen. Zijn levendige ogen
kijken de toeschouwers aan en vatten hen door een onzichtbare
band te creëren in ongeprogrammeerde, absoluut
geïmproviseerde situaties die ontstaan uit de input van het
publiek.

www.youtube.com/watch?v=7oj8mP2rWTU
www.youtube.com/watch?v=ENLQPlBQgxs
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Pikzpalace
België

www.pikzpalace.be
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Greet Verhoeven (België); Eric Peeters (België); Alain Rinckhout
(België); Wouter Bories (België);

huidige verblijfsplaats
Boechout (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Het Zwanenmeer
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Elke voorstelling duurt 30 minuten, rond de wagen is er
doorlopend animatie.

Het Zwanenmeer, dé onvolprezen balletklassieker.
We ontvangen u graag voor onze open schouwburg, waar we
Tchaikovsky's taaie meesterwerk bewerkten tot een
olympische rollercoaster van 30 minuten.
Op een podium van anderhalve vierkante meter en voor een
onbeperkt publiek.
Niet veel plaats en niet veel tijd, behalve voor ontroering en een
gulle lach!
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15:00
17:30
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17/1 Het Zwanenmeer
17/1 Het Zwanenmeer
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15:00
17:30
19:00

17/2 Het Zwanenmeer
17/2 Het Zwanenmeer
17/2 Het Zwanenmeer

00:30 h
00:30 h
00:30 h

Popi
Germany

http://www.popisperatti.com
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Sofia Speratti (Argentina);
OTHER PERSONS: Marleen Rodermund (Germany);

huidige verblijfsplaats
Berlin (Germany);

professioneel /
professional /
professionnel

Sin creacion

Handstands with balls

0:25 h oude act/old show/spectacle vieux
Acrobatie, contorsie, hoelahoep en handbalanceren met ballen
vol humor en ironie. Een onzichtbaar gordijn simuleert een
pretentieuze, traditionele show en snijdt de scène tussen het
scenario en het achterste gedeelte door, waardoor het
perspectief wordt geopend van wat er te zien is en de grenzen
van het traditionele toneel worden doorbroken. Wat gebeurt er
achter de schermen? De artiest toont de vaardigheden in de
frontstage en de "no skills" achterin: vermoeidheid,
onzekerheden, angsten, obsessies en trauma's.

0:07 h oude act/old show/spectacle vieux
De circusversie van Assepoester, (met een feministische
oriëntatie). Een excentrieke vrouw arriveert op het podium,
maar in plaats van haar hoge hakken te verliezen, haalde ze
deze eruit omdat ze het zo zat was ze te gebruiken. Popirella
voert handstands uit, acrodans en met een dosis comedy
verbaast ze zich over zichzelf en ontdekt ze hoeveel meer ze
kan als ze zich niet aan stereotypen houdt. En aan het einde van
de act komt er geen Prins omdat het niet nodig is. Popirella is
de vrouw met ballen.

https://www.youtube.com/watch?v=-xf49z0W64I
https://www.youtube.com/watch?v=kcKi1PvcVZs
https://www.youtube.com/watch?v=FjPN7Qm5ZQI&t=350s
https://www.youtube.com/watch?v=kcKi1PvcVZs

normaal programma
uur

plaats

voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen

dag

datum

duur

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

15:45
19:00

18/1 Sin creacion
18/1 Sin creacion

00:25 h
00:25 h

15:45
19:00

18/2 Sin creacion
18/2 Sin creacion

00:25 h
00:25 h

zondag

10/04/2022

15:45
19:00

18/1 Sin creacion
18/1 Sin creacion

00:25 h
00:25 h

15:45
19:00

18/2 Sin creacion
18/2 Sin creacion

00:25 h
00:25 h

Pour toi, Erik
België

www.zoonliefcollectief.be
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Bert Beyens (België); Jago Moons (België);

huidige verblijfsplaats
Antwerpen (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Pour toi, Erik!
0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Twee spelers samen op scène
maken de oversteek
naar elkaars terrein
Van vol hout een ding
Uitpakken met noten en balken
Bellen, een bol en een balle’ke

In ‘Pour toi, Erik’ brengen Jago Moons en Bert Beyens hun
werelden samen op een stemmige, lichtvoetige, soms ietwat
absurde tocht door hun verbeelding.
Met de steun van de Vlaamse Overheid.
Met dank aan CC Gravenhof, WALPURGIS, Hiberniaschool, Ell
Circo D’ell Fuego en Romy Moons.

https://www.youtube.com/watch?v=8tUxPJQPK2I

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

zondag

uur

14:00
16:45

plaats

voorstelling

17/2 Pour toi, Erik!
17/2 Pour toi, Erik!

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen
duur

00:40 h
00:40 h
17:15

17/1 Pour toi, Erik!

00:40 h

17:15

17/1 Pour toi, Erik!

00:40 h

10/04/2022
16:45

17/2 Pour toi, Erik!

00:40 h

Riuchi
Ireland

www.riuchi.com
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Guillaume Cousson (France); Niamh Moroney (Ireland); technician
(France);

huidige verblijfsplaats
Brussels (België); Cork (Ireland);

professioneel /
professional /
professionnel

Hikari
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Aziatische traditie ontmoet anachronistische technologie in een
inspirerende reis die het klassieke archetype van de meester en
de samourai hertekent.

Welkom in de wereld van Riuchi. Aziatische traditie ontmoet
anarchistische technologieën.
De radicale benadering van Ruchi vervaagt alle grenzen tussen
genres door creativiteit en intimiteit en omvat emoties die gaan
van woede tot stilte. Riuchi creëert een visueel rijk dat logica,
zwaartekracht en verwachtingen tart door traditionele en
hedendaagse magische technieken. Zo ontstaat verwondering.

https://vimeo.com/353206817
https://rogu.ie/hikari/

normaal programma
uur

plaats

voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen

dag

datum

duur

vrijdag

08/04/2022

21:15
22:30

14/1 Hikari
14/1 Hikari

00:30 h
00:30 h

21:15
22:30

14/2 Hikari
14/2 Hikari

00:30 h
00:30 h

zaterdag

09/04/2022

21:15
22:30

14/1 Hikari
14/1 Hikari

00:30 h
00:30 h

21:15
22:30

14/2 Hikari
14/2 Hikari

00:30 h
00:30 h

zondag

10/04/2022

Ron Jaluai vzw
België

www.ronjaluai.be
aantal personen op toer

8

ARTISTS: Johan Temmerman (België); John Keymeulen (België); Jo Geerts
(België); Bram Verheyen (België); Wim Colémon (België); Emmie Van de Vijver
(België); Els Paridaens (België); Nele Descheemaeker (België);

huidige verblijfsplaats
Puurs (België);

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Fire & Flora

Bartenders d'HELLuxe

4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een psychedelische, verwonderende sfeer waarbij de omgeving
volledig wordt omgetoverd tot een feeëriek landschap van kleur
en prikkels! Onder zwaar UV-licht-geschut worden 200
paddenstoelen verlicht, in combinatie met pittoreske
vlammetjes en omgeven door fluorescerende en rokende
bubbles … een ware streling voor het oog! 100% garant voor
lachende, vrolijke, verraste en verbaasde gezichten!
Deze sfeer wordt extra versterkt door feeërieke muziek!

0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een mobiele, hilarische & interactieve act waarbij het publiek
een mix wordt aangeboden van grappig-misleidende drankjes &
sapjes, verrassende interactie, aanstekelijk buldergelach voor &
door publiek! Pure interactie, gesmaakt door jong en oud,
gemarineerd in ’n medley van gekende deuntjes, in ’n gepast
“metal”-kleedje gegoten! Deze gezellige “blender” van Hell zal
ieders hart & lachspieren aantasten!

https://www.facebook.com/ronjaluai/videos/221021742482446
https://www.facebook.com/johan.temmerman.33/videos/10158720459612958
https://www.facebook.com/ronjaluai/videos/2380355448957662/

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

uur

plaats

openlucht

voorstelling

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen
duur

21:00

6/3 Fire & Flora

04:00 h

21:00

6/1 Fire & Flora

04:00 h

zaterdag

09/04/2022

14:00
14:45
16:15
17:45
21:00

6/3
3/1
3/1
3/1
6/3

Fire & Flora
Bartenders d'HELLuxe
Bartenders d'HELLuxe
Bartenders d'HELLuxe
Fire & Flora

04:00 h
00:30 h
00:30 h
00:30 h
04:00 h

14:00
14:45
16:15
17:45
21:00

6/1
3/1
3/1
3/1
6/1

Fire & Flora
Bartenders d'HELLuxe
Bartenders d'HELLuxe
Bartenders d'HELLuxe
Fire & Flora

04:00 h
00:30 h
00:30 h
00:30 h
04:00 h

zondag

10/04/2022

14:00
14:45
16:15
17:45

6/3
3/1
3/1
3/1

Fire & Flora
Bartenders d'HELLuxe
Bartenders d'HELLuxe
Bartenders d'HELLuxe

04:00 h
00:30 h
00:30 h
00:30 h

14:00
14:45
16:15
17:45

6/1
3/1
3/1
3/1

Fire & Flora
Bartenders d'HELLuxe
Bartenders d'HELLuxe
Bartenders d'HELLuxe

04:00 h
00:30 h
00:30 h
00:30 h

Sacred Places (1)
België

www.sacredplaces.be
aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats
Boom (België);

professioneel /
professional /
professionnel

the ABIDING of MOON and EARTH

de BOOM van het GROOT VERDRIET

4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
een licht- en video-installatie

4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
een licht installatie

http://www.sacredplaces.be/installation_HYPER-SPERE.html
http://www.sacredplaces.be/ALLin_LeuvenErfgoed_2021.html
https://vimeo.com/667971699

normaal programma
uur

plaats

openlucht

voorstelling

regenprogramma
duur

uur

plaats

binnen

dag

datum

voorstelling

duur

vrijdag

08/04/2022

21:00
21:00

15/3 the ABIDING of MOON and EARTH
15/3 de BOOM van het GROOT
VERDRIET

04:00 h
04:00 h

21:00
21:00

15/2 the ABIDING of MOON and EARTH
15/2 de BOOM van het GROOT
VERDRIET

04:00 h
04:00 h

zaterdag

09/04/2022

21:00
21:00

15/3 the ABIDING of MOON and EARTH
15/3 de BOOM van het GROOT
VERDRIET

04:00 h
04:00 h

21:00
21:00

15/2 the ABIDING of MOON and EARTH
15/2 de BOOM van het GROOT
VERDRIET

04:00 h
04:00 h

zondag

10/04/2022

Sacred Places (2)
België

www.sacredplaces.be
aantal personen op toer

0

ARTISTS: zie sacred places (1)

huidige verblijfsplaats
Boom (België);

professioneel /
professional /
professionnel

SHADOWDANCE

CUMULUS locorum

4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
waterscherm projectie: een projectie van 10 m hoog

4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
licht- en video installatie

http://www.sacredplaces.be/installation_SHADOWDANCE.html
http://www.sacredplaces.be/installation_CUMULUS.html

normaal programma
uur

plaats

voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen

dag

datum

duur

vrijdag

08/04/2022

21:00
21:00

15/3 SHADOWDANCE
16/2 CUMULUS locorum

04:00 h
04:00 h

21:00
21:00

15/2 SHADOWDANCE
16/1 CUMULUS locorum

04:00 h
04:00 h

zaterdag

09/04/2022

21:00
21:00

15/3 SHADOWDANCE
16/2 CUMULUS locorum

04:00 h
04:00 h

21:00
21:00

15/2 SHADOWDANCE
16/1 CUMULUS locorum

04:00 h
04:00 h

zondag

10/04/2022

Sacred Places (3)
België

www.sacredplaces.be
aantal personen op toer

0

ARTISTS: zie sacred places (1)

huidige verblijfsplaats
Boom (België);

professioneel /
professional /
professionnel

MIKADO

OMATICAYA

4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
licht installatie

4:00 h
scenic lichtinstallatie

http://www.sacredplaces.be/installation_OMATICAYA.html

normaal programma
uur

plaats

voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen

dag

datum

duur

vrijdag

08/04/2022

21:00
21:00

15/1 MIKADO
15/3 OMATICAYA

04:00 h
04:00 h

21:00
21:00

15/1 MIKADO
15/2 OMATICAYA

04:00 h
04:00 h

zaterdag

09/04/2022

21:00
21:00

15/1 MIKADO
15/3 OMATICAYA

04:00 h
04:00 h

21:00
21:00

15/1 MIKADO
15/2 OMATICAYA

04:00 h
04:00 h

zondag

10/04/2022

Sacred Places (4)
België

www.sacredplaces.be
aantal personen op toer

0

ARTISTS: zie sacred places (1)

huidige verblijfsplaats
Boom (België);

professioneel /
professional /
professionnel

the MONOLITH

ICEBEAR

4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
een light installatie geïnspireerd op 2001: A space Odyssey

4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
een ijsbeer op een smeltende ijsberg. Het beeld spreekt voor
zichzelf

http://www.sacredplaces.be/installation_MONOLITH.html
http://www.sacredplaces.be/installation_ICEBEAR.html

normaal programma
uur

plaats

voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen

dag

datum

duur

vrijdag

08/04/2022

21:00
21:00

14/2 the MONOLITH
16/1 ICEBEAR

04:00 h
04:00 h

21:00
21:00

14/2 the MONOLITH
16/1 ICEBEAR

04:00 h
04:00 h

zaterdag

09/04/2022

21:00
21:00

14/2 the MONOLITH
16/1 ICEBEAR

04:00 h
04:00 h

21:00
21:00

14/2 the MONOLITH
16/1 ICEBEAR

04:00 h
04:00 h

zondag

10/04/2022

Soif Totale
België

https://www.soiftotale.com/
aantal personen op toer

18

ARTISTS: Ignacio APARICIO PARDO (Spain); Carlos BARQUERO CARDENAS
(Costa Rica); Helena BERGER (Germany); Julian BLUM (Germany); Beatriz
DUARTE (Portugal); Sofia ENRIQUEZ MARTINEZ (Argentina); Elise MARTIN
(Switzerland); Mia MATTENKLOTT (Germany); Ana Julia MORO BRENE (Brasil);
Ruben OLAVE (Chile); Hugo PERNEL (France); Lucas PIERREDON (France);
Abdiel RAMOS LUCAS (Mexico); Alix SCHILS (België); Laila SMITH (New
Zealand); Marco SOLIS FALLAS (Costa Rica);
TECHNICIANS: Valentin BOUCQ (TBC) (België);
OTHER PERSONS: Zoé GRAVEZ (France);

huidige verblijfsplaats
Brussels (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Prologue
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Wat is het collectieve lichaam? Dit is de vraag die dit stuk
beheerst en draait om elk van zijn tableaus. Het schrijven van
deze show begint met een proloog waarin het collectieve facet
op een rauwe manier naar voren komt. Een funky sfeer opent de
show en verwelkomt het publiek op een warme manier.
De collectieve massa krijgt zijn volledige betekenis vanaf de
eerste scène waarin alle lichamen zich in een cirkel verzamelen
om een grote entiteit te vormen die alles op zijn pad verslindt en
een hersenschim vormt die bestaat uit 18 lichamen. Een

monster gemaakt van vlees met meerdere ledematen, altijd
voorzichtig om geen enkel lid van zijn samenstelling te
verliezen.
Niettemin, en onvermijdelijk, zijn er individualiteiten die
voortkomen uit deze agglomeratie. Sommigen voelen zich
onderdrukt en voelen een behoefte aan frisse lucht. Dus het
grote lichaam wacht, luistert en observeert degenen die naar
buiten komen, die hun ritme veranderen, in alle nederigheid en
welwillendheid...

https://www.youtube.com/watch?v=Qa-yQM-tHuI
https://www.youtube.com/watch?v=o2YEyPmj2kg

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

zondag

uur

plaats

voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

19:45

12/2 Prologue

00:30 h

17:30
19:45

12/2 Prologue
12/2 Prologue

00:30 h
00:30 h

14:00
17:30

12/2 Prologue
12/2 Prologue

00:30 h
00:30 h

09/04/2022

10/04/2022

uur

plaats

voorstelling

binnen
duur

19:45

14/1 Prologue

00:30 h

14:00

14/1 Prologue

00:30 h

19:45

14/1 Prologue

00:30 h

14:00

14/1 Prologue

00:30 h

sonjAMAZEreel XL
België

https://ello.co/sonjamazereel
aantal personen op toer
ARTISTS: Sonja Mazereel (België); Dille Dornez (België); Bente Dornez (België);
Raphaël Pareit (België); Aaron Dornez (België); Jielke Nys (België); student BK
Heilige Familie (België); student BK Heilige Familie (België); student BK Heilige
Familie (België); student BK Heilige Familie (België);

huidige verblijfsplaats
Oostvleteren (België);

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

interactive 3D streetpainting: Back to medieval Ypres
10:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Terug naar het middeleeuws Ieper.
Tijdens De Gevleugelde Stad brengt zij met haar team in een XL
streetpainting Middeleeuws Ieper opnieuw tot leven. Vanuit het
juiste viewpoint zal het publiek de oude stad in volle glorietijd
zien uit de grond groeien gedurende het weekend.
O ja en er loopt ook nog een kat rond…

https://www.youtube.com/watch?v=h3E6coIUn70
https://www.youtube.com/watch?v=U2juYr2Xjeo
https://www.youtube.com/watch?v=CWShNCiPklY
https://www.youtube.com/watch?v=hbtM_g-UfeA

normaal programma
uur

plaats

openlucht

voorstelling

regenprogramma
duur

uur

plaats

binnen

dag

datum

voorstelling

duur

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

14:00
17:00

5/2 interactive 3D streetpainting: Back to
5/2 medieval
interactiveYpres
3D streetpainting: Back to
medieval Ypres

10:00 h
10:00 h

14:00
17:00

5 interactive 3D streetpainting: Back to
5 medieval
interactiveYpres
3D streetpainting: Back to
medieval Ypres

10:00 h
10:00 h

zondag

10/04/2022

14:00
17:00

5/2 interactive 3D streetpainting: Back to
5/2 medieval
interactiveYpres
3D streetpainting: Back to
medieval Ypres

10:00 h
10:00 h

14:00
17:00

5 interactive 3D streetpainting: Back to
medieval Ypres
5 interactive
3D streetpainting: Back to
medieval Ypres

10:00 h
10:00 h

Stefan Paridaen
België

https://www.stefanparidaen.be
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Stefan Paridaen (België);

huidige verblijfsplaats
Antwerpen (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Mindreader
0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Met deze voorstelling brengt Stefan Paridaen het mentalisme
terug naar de straat! Want pas als je het met je eigen ogen
gezien hebt geloof je het nog niet! In deze nieuwe interactieve
show leest, voorspelt en beïnvloedt mentalist Stefan Paridaen
de gedachten van het publiek als nooit tevoren. Stefan haalt
alles uit de kast en onthult pincodes, namen en je diepste
geheimen. De show biedt een fascinerend antwoord op de
vraag: "wat als we gedachten kunnen lezen".

Interactief straattheater zoals je het nog niet eerder zag. Want
zeg nu zelf. Heb jij al eens een mentalist aan het werk gezien??

https://www.stefanparidaen.be

normaal programma
uur

plaats

voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen

dag

datum

duur

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

15:30
18:00

18/2 Mindreader
18/2 Mindreader

00:40 h
00:40 h

15:30
18:00

18/1 Mindreader
18/1 Mindreader

00:40 h
00:40 h

zondag

10/04/2022

15:30
18:00

18/2 Mindreader
18/2 Mindreader

00:40 h
00:40 h

15:30
18:00

18/1 Mindreader
18/1 Mindreader

00:40 h
00:40 h

Straattheater Gusta
België

www.gusta.be
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Peter Gusta (België); Kanza Mees (België); Ellen Devos (België);

huidige verblijfsplaats
Mechelen (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Les Silhouettes

Muzikaal Vuuronthaal

0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een dromerige mobiele act die de lang vergeten ambacht van
het silhouette-knippen nieuw leven inblaast…
Dit mysterieuze duo begeeft zich, begeleid door gepaste
muzikale ondersteuning, doorheen de straten of over
festivalterrein. Enkel gewapend met schaar en papier weten
deze artiesten telkens weer de verwondering op te wekken.
Tijdens deze woordeloze act wordt uw silhouet vereeuwigd in
papier. Een fijn en origineel aandenken om mee naar huis te
nemen.

1:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Kanza Mees is een live-looping multi-instrumentalist die zijn
publiek uitnodigt tot zijn filmische en feeërieke
muzieklandschap. Visueel wordt alles versterkt door subtiele
verlichting en 2 vlammenwerpers die op de maat van de muziek
worden bediend.
Muzikaal Vuuronthaal is een doorlopende act waarbij het
publiek zelf kiest hoe lang ze blijven luisteren en is
ideaal om een reeds tot de verbeelding sprekende locatie te
voorzien van passende muziek met een visueel karakter.

https://youtu.be/dK1RAh3eRas
https://youtu.be/Zjy_An7sVLI
https://youtu.be/5q5D6NauHyU
https://www.youtube.com/watch?v=dK1RAh3eRas

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

uur

21:45

plaats

voorstelling

7/1 Muzikaal Vuuronthaal

zaterdag

09/04/2022

14:15
16:15
18:45
21:45

15/3
15/3
15/3
7/1

Les Silhouettes
Les Silhouettes
Les Silhouettes
Muzikaal Vuuronthaal

zondag

10/04/2022

14:15
16:15
18:45

15/3 Les Silhouettes
15/3 Les Silhouettes
15/3 Les Silhouettes

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

01:00 h

21:45

7/1 Muzikaal Vuuronthaal

00:40 h
00:40 h
00:40 h
01:00 h

14:15
16:15
18:45
21:45

15/2
15/2
15/2
7/1

00:40 h
00:40 h
00:40 h

14:15
16:15
18:45

15/2 Les Silhouettes
15/2 Les Silhouettes
15/2 Les Silhouettes

Les Silhouettes
Les Silhouettes
Les Silhouettes
Muzikaal Vuuronthaal

binnen
duur

01:00 h

00:40 h
00:40 h
00:40 h
01:00 h

00:40 h
00:40 h
00:40 h

Surprise Effect
France

www.surprise-effect.com
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Rayan Frezouls (France); Wali Petrus (France); Clement Carrere
(France); Mensour Haroura (France);
OTHER PERSONS: Nicolas Letay (France);

huidige verblijfsplaats
Toulouse (France);

professioneel /
professional /
professionnel

French Flower
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Door de combinatie van theater, acrobatiek, comedy en meer, is
Surprise Effect een must-see.
De dynamische en interactieve show van Surprise Effect blijft
een positieve boodschap van samenhorigheid afgeven door
middel van gedeeld genieten.
100% glimlach gegarandeerd!
ONTMOETEN • VERBINDEN • DELEN

Samen leveren ze een originele voorstelling vol energie en
creativiteit. Ze communiceren met het publiek
en vermaken de massa, verspreiden positiviteit en inspiratie bij
elke show.

https://www.youtube.com/watch?v=9DU374JAxHM
https://www.youtube.com/watch?v=Mli-EvR1y_4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=V2Ek6X8os-s

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

zondag

10/04/2022

uur

plaats

voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

15:00

6/1 French Flower

00:45 h

17:45
19:30

6/1 French Flower
6/1 French Flower

00:45 h
00:45 h

15:00

6/1 French Flower

00:45 h

17:45

6/1 French Flower

00:45 h

uur

plaats

voorstelling

binnen
duur

17:00

5/1 French Flower

00:45 h

17:00

5/1 French Flower

00:45 h

Tall Tales Company
Nederland

https://www.hhproducties.nl

https://talltales.nl
aantal personen op toer

8

ARTISTS: Maartje Bonarius (Nederland); Harm van der Laan (Nederland); Joris de
Jong (Nederland); Sophia Oltmanns (Germany); Luc van Esch (Nederland);
TECHNICIANS: Jaap Schledorn (Nederland);
OTHER PERSONS: Tanja Ruiter (Nederland); Huub Heye (Nederland);

huidige verblijfsplaats
Rotterdam (Nederland);

professioneel /
professional /
professionnel

Square Two (English version)

Square Two (Nederlandse versie)

1:05 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
In Square Two word je meegenomen in de wondere wereld van
codes en patronen. Van de bomen die groeien in onze straat,
het huis waarin we leven, tot het levenspad wat we volgen,
overal liggen patronen en codes aan ten grondslag. Tall Tales
Company en beeldend kunstenaar Don Satijn onderzochten
gedurende twee jaar hoe de onderliggende codes van elkaars
werk zich verhouden tot de rest van de wereld. Het resultaat is
een route door een markant gebouw, een deel van een stad of
door de natuur, waarin statische kunst tot leven komt in

1:05 h
hypnotiserende levende jongleersculpturen en
jongleerpatronen worden gevangen in abstracte schilderijen.
Square Two is een visuele voorstelling die je met een compleet
nieuwe blik laat kijken naar jongleren, beeldende kunst en je
eigen omgeving.
Square Two is een artistiek experiment op het snijvlak van
circus en beeldende kunst. Een samenwerking tussen Tall Tales
Company en beeldend kunstenaar Don Satijn.

https://vimeo.com/666800970
https://vimeo.com/362078337

normaal programma
uur

plaats

openlucht

voorstelling

regenprogramma
duur

uur

plaats

binnen

dag

datum

voorstelling

duur

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

15:15
17:30

5/1 Square Two (English version)
5/1 Square Two (Nederlandse versie)

01:05 h
01:05 h

15:15
17:30

5/1 Square Two (English version)
5/1 Square Two (Nederlandse versie)

01:05 h
01:05 h

zondag

10/04/2022

15:15
17:30

5/1 Square Two (English version)
5/1 Square Two (Nederlandse versie)

01:05 h
01:05 h

15:15
17:30

5/1 Square Two (English version)
5/1 Square Two (Nederlandse versie)

01:05 h
01:05 h

The Show Globe
UK

www.theshowglobe.co.uk
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Nikki Kennett (UK); Tim Kennett (UK);
TECHNICIANS: Jason Mercer (UK);

huidige verblijfsplaats
Bognor Regis (UK);

professioneel /
professional /
professionnel

Enchanted Flower Globe
0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
The Enchanted Flower Globe is een volledig unieke, prachtig
verlichte, interactieve walkabout-act. Het is echt prachtig
overdag of in het donker. Floris, de mystieke bloemnimf, leeft in
dit magisch en uniek microklimaat. Ze is blij en nieuwsgierig om
haar toeschouwers te ontmoeten. Laat je meeslepen in haar
magische wereld vol vlinders en charme, magie en
verwondering. Reusachtige bloemen bloeien om haar heen. Kijk
hoe ze naar hen neigt en ontmoet alle kleine wezens die onder
hen leven.

0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Haar favorieten zijn de prachtige vlinders die ze voor je ogen tot
leven wekt. Ze glijdt voort in interactie met het publiek, deelt
haar wereld met hen en moedigt hen aan om op de grote knop
te drukken die de prachtige bloesem laat draaien. Het is een
mobiele act, die glijdt over korte afstanden gedurende sets van
30 of 45 minuten, met rustige muziek, speciaal gecomponeerd
en doorspekt met vogelsongs, krekels en zoemende bijen. Het
brengt een straaltje zon naar evenementen.

https://vimeo.com/387744792

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

zondag

uur

plaats

openlucht

voorstelling

regenprogramma
duur

uur

plaats

binnen

voorstelling

duur

21:15

10/1 Enchanted Flower Globe

00:30 h

21:15

10/1 Enchanted Flower Globe

00:30 h

16:45
21:15

10/1 Enchanted Flower Globe
10/1 Enchanted Flower Globe

00:30 h
00:30 h

16:45
21:15

10/1 Enchanted Flower Globe
10/1 Enchanted Flower Globe

00:30 h
00:30 h

14:00
16:45

10/1 Enchanted Flower Globe
10/1 Enchanted Flower Globe

00:30 h
00:30 h

14:00
16:45

10/1 Enchanted Flower Globe
10/1 Enchanted Flower Globe

00:30 h
00:30 h

09/04/2022

10/04/2022

Theater Tol vzw
België

www.theatertol.com
aantal personen op toer

8

ARTISTS: Julia Mitomi (danser) (Japan); Lisette Henst (costumière) (Nederland);
Lisette Henst (costumière) (Nederland); Helma Melis (choreo) (België);
TECHNICIANS: Werner Misenbrock, Lukas Verdijck (België); Bram Bohez
(België);
OTHER PERSONS: Ellen Verest (België);

huidige verblijfsplaats
Antwerpen (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Tarta (met danseres)

Tarta (met videoprojectie)

0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Tarta is een drijvende installatie in de vorm van een taart
waarop filmbeelden getoond worden.
Vanop de waterkant wordt het publiek meegenomen in een
onderwaterwereld waarin personages die verdwaald zijn
proberen te overleven onder het wateroppervlak.
We nemen je in Tarta mee naar een moment van rust en stilte.
Neem de tijd, ga even zitten. De taart laat je zien wat er zich op
hetzelfde moment afspeelt in een imaginaire onderwaterwereld.

0:30 h
Geniet van een nachtelijke zintuigelijke ervaring met beeld en
geluid en kom even dichter bij de natuur.
Tarta is als drijvende installatie mogelijk in de avond en in de
dag met een danseres .
De installatie Tarta is een onderdeel van een groter geheel van
Theater Tol: Tarta Cine. Deze grote voorstelling, die momenteel
ontwikkeld wordt.

https://vimeo.com/664747245

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

uur

plaats

openlucht

voorstelling

regenprogramma
duur

uur

plaats

binnen

voorstelling

duur

22:45

10/3 Tarta (met videoprojectie)

00:30 h

22:45

10/1 Tarta (met videoprojectie)

00:30 h

zaterdag

09/04/2022

14:00
16:45
22:45

10/3 Tarta (met danseres)
10/3 Tarta (met danseres)
10/3 Tarta (met videoprojectie)

00:30 h
00:30 h
00:30 h

14:00
16:45
22:45

10/1 Tarta (met danseres)
10/1 Tarta (met danseres)
10/1 Tarta (met videoprojectie)

00:30 h
00:30 h
00:30 h

zondag

10/04/2022

14:00
16:45

10/3 Tarta (met danseres)
10/3 Tarta (met danseres)

00:30 h
00:30 h

14:00
16:45

10/1 Tarta (met danseres)
10/1 Tarta (met danseres)

00:30 h
00:30 h

TNT Crew
België

www.tntshows.com
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Joris Geens (België); Wannes Geens (België); Nicolas Deschères
(België);
OTHER PERSONS: Mathijs Vereecken (België);

huidige verblijfsplaats
Deinze (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Beach
0:20 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een leuke en zeer spectaculaire show voor jong en oud, met
een heel hoog niveau acrobatie en trampoline wall zoals we dit
gewend zijn van hen.

https://vimeo.com/460130919

normaal programma
uur

plaats

voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen

dag

datum

duur

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

14:15
16:30
19:00

18/2 Beach
18/2 Beach
18/2 Beach

00:20 h
00:20 h
00:20 h

14:15
16:30
19:00

18/4 Beach
18/4 Beach
18/4 Beach

00:20 h
00:20 h
00:20 h

zondag

10/04/2022

14:15
16:30
19:00

18/2 Beach
18/2 Beach
18/2 Beach

00:20 h
00:20 h
00:20 h

14:15
16:30
19:00

18/4 Beach
18/4 Beach
18/4 Beach

00:20 h
00:20 h
00:20 h

Vol'e Temps
Spain

http://voletemps.com/distans
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Sara Ortiz (France); Albert Moncunill Ferrer (Spain);
TECHNICIANS: Oskar Vizcaino Ríos (Spain);

huidige verblijfsplaats
Grenade (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

DistanS
0:55 h oude act/old show/spectacle vieux
DistanS spreekt van vriendschap: de herinneringen die nog
steeds in ons hart leven ondanks de jaren die voorbij zijn
gegaan. Het spreekt van de kwetsbaarheid van de menselijke
natuur, van pannes, scheidingen, eenzaamheid en een liefde die
sterk genoeg is om relaties met mensen om ons heen te
regenereren en te herbouwen.

Een emotionele reis door een visueel en audio-landschap, het
combineren van elementen van acrobatiek en fysiek theater om
een organische, aangrijpende en zeer plezierige show te
leveren.

https://www.youtube.com/watch?v=ZAamG6Dm5TI
https://www.youtube.com/watch?v=8ZZbSlwKWdM&index=1&list=PLXTT4UHcSU0mOJIO48SO1hetYXiZwSX0i

normaal programma
uur

plaats

voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen

dag

datum

duur

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

14:30
17:00

18/1 DistanS
18/1 DistanS

00:55 h
00:55 h

14:30
17:00

18/2 DistanS
18/2 DistanS

00:55 h
00:55 h

zondag

10/04/2022

14:30
17:00

18/1 DistanS
18/1 DistanS

00:55 h
00:55 h

14:30
17:00

18/2 DistanS
18/2 DistanS

00:55 h
00:55 h

Vuurkunst
België

www.vuurkunst.net
aantal personen op toer

2

huidige verblijfsplaats
Leopoldsburg (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Vuur-kunstwerkinstallatie vuuropstelling

De ZigZag kubus Vuur-kunstwerkinstallatie

4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

4:00 h

De veel vuur-licht gevende installatie met tal van vuurvlammen,
doen u verwonderen en zullen u in de donkerste nacht een
feeërieke sfeer geven.

De vele vuur-licht lantaarntjes met tal van vlammetjes, doen u
verwonderen en zullen u in de donkerste nacht een feeërieke
sfeer geven.

https://www.vuurkunst.net/gallery
https://www.vuurkunst.net/vuurletters
https://www.vuurkunst.net/performance-show

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

zondag

10/04/2022

uur

21:00
21:00

plaats

openlucht

voorstelling

6/3 Vuur-kunstwerkinstallatie
6/3 vuuropstelling
De ZigZag kubus Vuurkunstwerkinstallatie

regenprogramma
duur

04:00 h
04:00 h

uur

21:00
21:00

plaats

binnen

voorstelling

6/1 Vuur-kunstwerkinstallatie
6/1 vuuropstelling
De ZigZag kubus Vuurkunstwerkinstallatie

duur

04:00 h
04:00 h

Wensenstof
België

www.nilahoop.be

www.julestingles.com
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Nele Callebaut (België); Julie Kennivé (België); Kim Fruyt (België);
Arjuna Deketele (België); Verena Bols (België);
TECHNICIANS: Wouke Daki (België);

huidige verblijfsplaats
Zele (België); Gent (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Wensenstof
0:40 h oude act/old show/spectacle vieux

Rumi zei ooit: Als je iets wil, laat de wens los en laat het
oplichten door het verlangen, volledig vrij van het persoonlijke.
Met een buggy’tje vol wensenstof komen we je graag tijd
brengen voor jouw wensen. En als het even mag laten we ze
opflakkeren in het schijnsel van een vlam!

https://youtu.be/TFli1L-KW1k

normaal programma
uur

plaats

voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen

dag

datum

duur

vrijdag

08/04/2022

21:15
22:45

11/2 Wensenstof
10/1 Wensenstof

00:40 h
00:40 h

21:15
22:45

11/2 Wensenstof
10/1 Wensenstof

00:40 h
00:40 h

zaterdag

09/04/2022

21:15
22:45

11/2 Wensenstof
10/1 Wensenstof

00:40 h
00:40 h

21:15
22:45

11/2 Wensenstof
10/1 Wensenstof

00:40 h
00:40 h

zondag

10/04/2022

Wise Fools
Finland

www.triowisefools.com
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Valpuri Kaarninen (Finland); Jaimee Allen (South Africa); Maria Peltola
(Finland);

huidige verblijfsplaats
Brussels (in summer season) (België); Tampere (often in winter season) (Finland);

professioneel /
professional /
professionnel

Trashpeze

Hot and Cold

0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Eentje heeft haar neus begraven in een notitieboekje en wil niet
meedoen. Een ander heeft zoveel energie dat het soms een
beetje te ver gaat. De derde probeert gewoon om alles te laten
werken, terwijl ze er natuurlijk geweldig uitziet. Het escaleert
snel als deze drie persoonlijkheden samen een show doen. Het
enige wat ze allemaal delen, is een liefde voor een goede grap.
Trashpeze biedt explosieve vrouwelijke energie hoog in de
lucht. Drie originele acts op de triple trapeze en cloud swing
dragen een verhaal van leren samenwerken...

0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De belangrijkste circusdisciplines in de show zijn onze hoofddisciplines triple trapeze en cloud swing, pyramids. Daarnaast
zijn we van plan onze andere vaardigheden te verkennen, zoals
menselijke piramides, riemen, touw, driedubbele danstrapeze
en mogelijke andere nieuwe luchtapparatuur. Het ontwikkelen
van nieuwe trucs en materiaal voor onze apparatuur is altijd een
integraal onderdeel van ons werk geweest en zal een
belangrijke rol blijven spelen in deze voorstelling.
(work in progress; première in 2023)

https://youtu.be/gUngB-nFvwE
https://youtu.be/_K2GlKz2m9A
https://youtu.be/ecud0vNYePU

normaal programma
uur

plaats

voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen

dag

datum

duur

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

15:30
18:15

17/2 Trashpeze
17/2 Trashpeze

00:30 h
00:30 h

15:30

17/1 Trashpeze

00:30 h

zondag

10/04/2022

15:30
18:15

17/2 Trashpeze
17/2 Trashpeze

00:30 h
00:30 h

15:30

17/1 Trashpeze

00:30 h

Ymedioteatro
Spain

www.ymedioteatro.com
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Santos Sanchez Torres (Spain); Alexander Ramos Martinez (Spain);
OTHER PERSONS: Violaine Bailleul (France);

huidige verblijfsplaats
Torreperogil (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Echo
0:15 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een dans van visuele metaforen voor een komische show die
vertelt over de poëzie die ons aan het leven bindt.

Vrij zijn gaat vaak niet over het verbreken van de banden, maar
over samenleven met hen.
Terwijl we dit te proberen, herhaalt het leven zich in een echo
die resoneert in de muren van hoofden en harten.
Spelen is de oorsprong van de creatie. Zonder bescheidenheid,
zonder angst, voor iedereen en met iedereen: de poppen, de
objecten, het landschap, de verlichting, de emoties, de muziek
en de beweging.

https://www.youtube.com/watch?v=_YXrfh2SOBg

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

zondag

10/04/2022

uur

14:00
15:45
17:15

14:00
15:45
17:15

plaats

voorstelling

1/1 Echo
1/1 Echo
1/1 Echo

1/1 Echo
1/1 Echo
1/1 Echo

openlucht

regenprogramma
duur

00:15 h
00:15 h
00:15 h

00:15 h
00:15 h
00:15 h

uur

plaats

voorstelling

binnen
duur

14:00
15:45

1/2 Echo
1/2 Echo

00:15 h
00:15 h

18:15

1/2 Echo

00:15 h

14:00
15:45

1/2 Echo
1/2 Echo

00:15 h
00:15 h

18:15

1/2 Echo

00:15 h

Yohan Durand (Cie Polythelie)
France

http://www.yohandurand.com/
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Yohan Durand (France);
OTHER PERSONS: Céline Sin (France);

huidige verblijfsplaats
Lyon (France);

professioneel /
professional /
professionnel

C’est idiot mais ça colle à la peau (en Françcais)

This Is Silly But It Sticks To The Skin (in English)

0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
Een tijdloze en universele boodschap neemt je mee naar de
trein van het leven. De trein van het leven? Ja, degene waarin
iedereen instapt zonder te weten waar ze heen kunnen. Wees
voorbereid, tot die tijd ben je geen toeschouwer meer maar een
spectaculaire reiziger! Yohan Durand neemt je mee in deze
metaforische trein waar zijn verbazingwekkende vaardigheden
je in een hectisch tempo laten reizen. Een bijzondere reis in de
dieptes van zijn eigen leven, waar fijnheid en poëzie elkaar
ontmoeten.

0:45 h
Als diabolist en danser, springt en gooit Yohan Durand zijn
lichaam en diabolo’s over het podium in een totale fysieke en
verbale toewijding. Een vernieuwende reis tussen diabolo en
hedendaagse dans, een authentieke artiest die zich volledig
overgeeft en de kunst van de diabolo onder je huid laat razen.

https://www.youtube.com/watch?v=hV5UAVV94c0

https://www.youtube.com/watch?v=Ri8mPSGdrq8
https://www.youtube.com/watch?v=LBfVRSO96-8

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

zondag

10/04/2022

uur

plaats

openlucht

voorstelling

regenprogramma
duur

uur

plaats

binnen

voorstelling

duur

14:00
16:45

2/1 C’est idiot mais ça colle à la peau (en
2/1 Françcais)
This Is Silly But It Sticks To The Skin
(in English)

00:45 h
00:45 h

16:45

5/2 C’est idiot mais ça colle à la peau (en
Françcais)

00:45 h

14:00
16:45

2/1 C’est idiot mais ça colle à la peau (en
2/1 Françcais)
This Is Silly But It Sticks To The Skin
(in English)

00:45 h
00:45 h

16:45

5/2 This Is Silly But It Sticks To The Skin
(in English)

00:45 h

Zazzu
België

https://www.zazzu.be/nectar
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Lawrence Demortier (België);

huidige verblijfsplaats
Brugge (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Nectar
6:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Nectar, een wonderlijke installatie waarin diepblauwe vlinders,
muziek en nieuwe technologie samenkomen in een kleurrijke
wereld!

Honderden diepblauwe vlinders, fladderen vrij door de lucht op
hun kleurrijke vleugels.
Sommigen rusten op een geurige bloem, proevend van de zoete
nectar.
Ze vliegen van bloem naar tak, van struik naar boom totdat ze
die speciale plek vinden en neerstrijken, wachtend tot de nacht
valt...

normaal programma
dag

datum

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

zondag

10/04/2022

uur

14:00
21:00

plaats

voorstelling

11/3 Nectar
11/3 Nectar

Met de smartphone en via Augmented Reality technologie
komen virtuele vlinders rondom jou tot leven. Deze interactieve
ervaring is direct via zazzu.be/ar bovenop de installatie te
beleven. Er hoeft geen enkele app te worden geïnstalleerd door
de bezoeker.

openlucht

regenprogramma
duur

06:00 h
06:00 h

uur

14:00
21:00

plaats

voorstelling

11/2 Nectar
11/2 Nectar

binnen
duur

06:00 h
06:00 h

Zinzi&Evertjan
België

www.zinzi-evertjan.com
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Zinzi Oegema (Nederland); Evertjan Mercier (België);
OTHER PERSONS: Manon Mercier (België);

huidige verblijfsplaats
Antwerpen (België); Amsterdam (Nederland);

professioneel /
professional /
professionnel

The show must go on
0:27 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Ode aan de poging
Een voorstelling vol onvervalst enthousiasme, humor en live
muziek.
Poging na poging, van miskleun tot bijna succes blijven beide
artiesten het beste van zichzelf geven. Ze worstelen zich door
een bos van verstrengelde ledematen. Geknoopte
muziekkabels, wilde acrobatie en vervormde gitaar riffs, wat er
ook gebeurt de voorstelling gaat door!

https://vimeo.com/482515633

normaal programma
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datum
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08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

zondag

uur

plaats
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openlucht

regenprogramma
duur

15:45
18:15

12/2 The show must go on
12/2 The show must go on

00:27 h
00:27 h

15:45
18:15

12/2 The show must go on
12/2 The show must go on

00:27 h
00:27 h

10/04/2022

uur

plaats

voorstelling

binnen
duur

15:30

14/1 The show must go on

00:27 h

15:30

14/1 The show must go on

00:27 h

Zwermers
Nederland

zwermers.nl
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Inez Wolters (Nederland); Paul can de Waterlaat (Nederland); Wouter
De Belder (België);
TECHNICIANS: Sander Verbiest (Nederland);

huidige verblijfsplaats
Tilburg (Nederland);

professioneel /
professional /
professionnel

Pan~// Catwalk
0:35 h oude act/old show/spectacle vieux
Een seriële performance over de menselijke diversiteit, voor
(straat)theater festivals en kleine zalen.
Van versleten spijkerjack tot extravagante glitterjurk. Onze
kleding is een uitdrukking van
wie we zijn, willen zijn, en soms moeten zijn. Met twee
performers, een violist en een onophoudelijke
rij outfits brengen we een ode aan de kleurrijke en veelzijdige
mens.
Wat zegt die ‘tweede huid’ over ons?

Draagt de mens kleding of wordt de mens door kleding
gedragen? Wij zijn gefascineerd door de kracht van die ‘tweede
huid’.
Je wordt ondergedompeld in een onophoudelijke stroom van
kledingwissels ondersteund door een eenmansorkest met viool
en loopstation, geïnspireerd op componisten als Hauschka en
Philip Glass.
Pan~// Catwalk speelt met de menselijke neiging om alles wat
we zien te labelen.

https://vimeo.com/353527152
https://vimeo.com/459042803
https://vimeo.com/480808399

normaal programma
uur
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voorstelling

openlucht

regenprogramma
duur

uur

plaats

voorstelling

binnen

dag

datum

duur

vrijdag

08/04/2022

zaterdag

09/04/2022

15:00
17:45
19:45

7/1 Pan~// Catwalk
7/1 Pan~// Catwalk
7/1 Pan~// Catwalk

00:35 h
00:35 h
00:35 h

15:00
17:45
19:45

7/1 Pan~// Catwalk
7/1 Pan~// Catwalk
7/1 Pan~// Catwalk

00:35 h
00:35 h
00:35 h

zondag

10/04/2022

15:00
17:45

7/1 Pan~// Catwalk
7/1 Pan~// Catwalk

00:35 h
00:35 h

15:00
17:45

7/1 Pan~// Catwalk
7/1 Pan~// Catwalk

00:35 h
00:35 h

Vrije plaats
aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats
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