a De Gevleugelde Stad
Ieper2020

0,4

deze groep was verhinderd, moest afhaken of was niet geselecteerd voor het festival De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

Abruit

1

Peeters Dries

Bukkersstraat 32
8900
Ieper
België
+32 479 185 498
dries.peeters94@gmail.com
-

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Dries Peeters (België); Lukas De Clerck (België);

huidige verblijfsplaats
Ieper (België); Brussel (België);

nieuw talent / new
talent / talent
nouveau

Abruit
1:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
ABRUIT is een doorlopende visuele en auditieve installatie
gehouden in en rond een verborgen schuilplaats. Deze shelter is
het startpunt voor een bizar klinkende installatie die improviseert
met objecten en de omgeving. Het publiek kan alleen maar raden
wat er binnenin gebeurt en wordt meegesleept in een verhaal van
verbeelding, suggestie en toeval. ABRUIT gebruikt een schuilplaats
om zichzelf te laten horen. Slagaders verbinden dit centrale hart
met klinkende objecten, verspreid door de omgeving.

Een installatie met een hart dat continu pompt en blaast. bestaande
uit een verborgen centrum van waaruit buizen en draden naar in de
omgeving verspreide instrumenten leiden. Daarmee scant en
onthult Abruit ook de akoestiek van een ruimte.
In het nest zitten de twee performers verstopt. In de kruin van de
boom hangen allerlei instrumenten. Verbonden met lange darmen
en touwen worden deze vanuit het nest bespeeld om zo een 360°
klankenspel te laten ontstaan.
https://youtu.be/QVuKKdSHUQc

Actic (1)

2

de Bruijn Jelle

M van Nimwegenpad 13
3813 CL
Amersfoort
Nederland
+31 6 24 66 12 98
info@actic.nl
www.actic.nl
https://actic.diezitgoed.nl/nl/actic-airlines

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
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
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Actic Airlines zal gaan vliegen vanaf april 2020
Met Actic Airlines wordt het publiek op humoristische wijze van A
naar B gebracht. Een piloot in kostuum, vergezeld van een steward
of stewardess begeleiden de vlucht. Alle mogelijke vliegtuigclichés
die men kan bedenken zullen in deze act de revue passeren.
Tickets zijn geldig voor de business of economy class. Aan boord
zijn 6 zitplaatsen.
Zowel voor alle reizigers als voor alle toeschouwers op de grond
zal Actic Airlines een ware belevenis worden!

Actic Airlines is hun nieuwe vliegmaatschappij waarmee zij
mensen over een festivalterrein zullen gaan vervoeren van A naar
B. Na alle security checks stappen mensen in het ’vliegtuig’ op weg
naar hun bestemming. Het vliegtuig is een ouderwets kiddy ride
hobbelvliegtuigje. In het vliegtuig de gezagvoerder die de reizigers
onderweg van allerhande informatie voorziet. Achter het trekkende
vliegtuig bevindt zich een treintje van 3 x 2 originele
vliegtuigstoelen. Er is dus plek voor 6 reizigers per ’vlucht’.
https://vimeo.com/389457274
https://vimeo.com/395425628

Actic (2)

3

de Bruijn Jelle

M van Nimwegenpad 13
3813 CL
Amersfoort
Nederland
+31 6 24 66 12 98
info@actic.nl
www.actic.nl

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
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

photo-oud-o-maat
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De Photo-Oud-O-maat is een fotohokje met een bejaard interieur.
Bezoekers gaan zitten op de rollator voor een scherm, drukken op
de knop en binnen enkele seconden rolt uit het uitgifteluikje een
10×15 cm fotovel met daarop de genomen pasfoto’s. Alleen betreft
het hier ieders 80+ variant.. Leuk om te zien hoe je eruit ziet op
latere leeftijd! De Photo-Oud-O-Maat heeft slechts 1 enkel
stroompunt nodig, kan overal (buiten) staan en geeft per dag max
400 foto’s uit.

https://www.youtube.com/watch?v=0gaA9afAElk&feature=emb_logo

Adrian Schvarzstein and Jurate Sirvyte
Schvarzstein Adrian
Sirvyte Jurate
Carrer amistat 22 2-1
8005
Barcelona
Spain
+34 6 49 73 84 93
greenbed@hotmail.com
www.adrianschvarzstein.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
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 naiëf 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

4

AIRA vertical wall dance
Melief Rachel

Westerhoutstraat 8
2012 JR
Haarlem
Nederland
+31 6 21 50 34 40
+31 6 21 50 34 40
info@benchatheater.nl
www.benchatheater.nl
www.verticalwalldance.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

7

ARTISTS: Rachel Melief
(Nederland); Dimiter Simeonov (Bulgarije);
Micka Karlsson (Zweden); Sarah Kooij (Nederland); Richard Verbree (Nederland);
Alma Nieto (Spain);
TECHNICIANS: Ignas (Nederland);

huidige verblijfsplaats
Amsterdam (Nederland);

professioneel /
professional /
professionnel

N.M.G No More Gravity
0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
AIRA (het vroegere Bencha) bestaat uit een enthousiast
internationaal team van "vliegende" professionelen met meer dan
15 jaar ervaring in het creëren en uitvoeren van spectaculaire
shows en evenementen. Elk van hen bezit unieke kwaliteiten op het
gebied van acrobatie, technologie, theater of dans die ze
samenbrengen en vermengen in speciale creaties.
Ze hebben geen hoogtevrees en dagen de zwaartekracht uit met
gewichtloze acrobatie, maar bovenal genieten ze van wat ze doen
en spelen elke voorstelling vanuit het hart.

In hun voorstellingen zijn acrobatie en dans samengebracht,
schijnbaar gewichtsloos uitgevoerd op een verticaal podium. Hun
dansers zijn klaar om op te treden op de muren van torens, kerken,
hoge gebouwen, fabrieken of wolkenkrabbers gelijk waar ter
wereld.
AIRA's show zal elk publiek beroeren wanneer ze hun speciale
trucs tonen, gegoten in een mooi verhaal.

https://www.youtube.com/watch?v=GhyGDdo95yg&feature=youtu.be

5

Altrego

6

Kucera Viktor

Binderstrasse 8a
31141
Hildesheim
Germany
+49 5121 13 26 93
+49 172 41 55 396
viktor@altrego.de
www.altrego.de

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Viktor Kucera (Czech Republic); Dirk Volkmann (Germany);
OTHER PERSONS: 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 begeleid door echt Harley Davidson
geluid. Voor elk publiek.

https://www.youtube.com/watch?v=NlQR7JV_meA&feature=emb_logo

Anna Krazy

7

Kristin McCarthy Anna
8
10
10411
Estonia

Tallinn

+37 25 64 70 241
annakristin.mc@gmail.com
https://www.annakreations.com/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Anna Kristin McCarthy (Estonia);

huidige verblijfsplaats
Tallinn (Estonia);

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

All Strings Attached
0:45 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.

https://www.youtube.com/watch?v=FIl9K0pHXaE&feature=emb_logo

Apocalyptic Circus

8

Broden Linn
(XTRAX) Elena
Chandos lodge moorings
Durley Lane
BS31 2AJ
Durley Lane
UK
+44 75 27 19 66 57
+44 75 27 19 66 57
slackropelinn@gmail.com; elena@xtrax.org.uk
http://linnbroden.com/apocalyptic-circus/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Linn Broden (Sweden); Sunniva Byvard (Denmark);
TECHNICIANS: Tom Richmond (UK);
OTHER PERSONS: Nora Richmond (child) (UK); Eva Siljeholm (Nanny)
(Sweden);

huidige verblijfsplaats
Bristiol (UK); Copenhagen (Denmark);

professioneel /
professional /
professionnel

My House
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
My House is een circustheater ervaring voor kinderen en hun
familie. De magische, eigenzinnige en blitse structuur nodigt de
mensen uit om dichtbij te komen en nagenoeg een deel van de
voorstelling te worden.
De show onderzoekt op een speelse manier welke gedragingen en
routines we creëren om ons thuis te voelen en hoe we
compromissen moeten zoeken om met anderen samen te leven. Na
de voorstelling is iedereen welkom om te kijken en te spelen in hun
"huis".

Het gaat om een voorstelling van 30 minuten, die plaatsvindt in een
op zichzelf staande structuur met een publiek van maximaal 80 à
100 mensen die kijken door vensters en deuren. De show wordt
gevolgd door een speelsessie, waarbij het publiek wordt
uitgenodigd binnen in de structuur

https://www.youtube.com/watch?v=KkDQ6GONVxM&feature=youtu.be

Barbara Probst – Compagnie le meme balle
Arnaud Mélanie
Probst Barbara
11 avenue Pierre Coubertin
84000
Avignon
France
+33 6 17 64 33 76
+33 6 17 64 33 76
etbarbara2@gmail.com
www.lamemeballe.fr

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Barbara Probst (Austria);
TECHNICIANS: Diab Facundo (Argentina);
OTHER PERSONS: Mélanie Arnaud (France);

huidige verblijfsplaats
Avignon (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Histoire d'eau
0:20 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Duel in de badkamer. Er was eens de historie van een glimmende
luxueuze badkuip en van 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 aan
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/295178804
https://vimeo.com/295174564

9

Bolwerk

10

Benoit Ruben

Spinnerijstraat 105
8500
Kortrijk
België
+32 495 783 599
ruben@bolwerk.be
www.bolwerk.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

7

ARTISTS: Ruben Benoit (België); Servaas Benoit (België); Thomas Logghe
(België); Wouter Verdegem (België); Eline Vyncke (België); Ellen Neyt (België);
Ward Sulmont (België);

huidige verblijfsplaats
Kortrijk (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Booster's Treatment Center
2:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Booster’s Treatment Center is interactief belevingstheater op
locatie. De voorstelling zoekt de grens op tussen (pseudo-)
wetenschap en fantasie, tussen amusement en maatschappijkritiek.
Het publiek dat deelneemt aan de voorstelling verhoogt zijn/haar
‘efficiëntie en productiviteit’. Booster’s Treatment Center (BTC)
beschikt daarvoor over 4 treatments. De BTC diagnose bepaalt
welke treatment elke deelnemer ondergaat. Na deze gekke ervaring
verlaat de deelnemer de setting.

Na de diagnose zijn de deelnemers in 4 groepen verdeeld. Elke
groep heeft een bepaald ‘gebrek’ dat hen belemmert om
performant te handelen in de samenleving. Maar gelukkig zijn er de
BTC local specialists. Zij hebben niet enkel de expertise en skills
maar ook de technieken in huis om het gebrek te behandelen.
De voorstelling wordt doorlopend gespeeld in blokken van 2 uur. In
een blok van 2 uur zijn er 4 sessies met maximum 48 personen

Bubble On Circus

11

Mariano Guz
Egle
via Battedizzo 1
40037
Sasso Marconi
Italy
+39 38 03 66 76 78
+39 39 14 53 23 69
bubbleoncircus@gmail.com
www.bubbleoncircus.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Mariano Hernan Guz (Argentina); Anna Egle Sciarappa (Italy);
OTHER PERSONS: Alekos Ottaviucci (Italy); Ilaria Fioretto (Italy);

huidige verblijfsplaats
Bologna (Italy);

professioneel /
professional /
professionnel

La vie est bulle
0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Welkom in de kunst van het beschilderen van de lucht met kleuren
die dansen in de wind.
Clownerie, zeep, bubbels en magie zijn de onderdelen van deze
romantische show waarin deze man en vrouw een choreografie
opvoeren temidden van duizenden zeepbellen.
Een originele voorstelling gemaakt om de hele familie te verrassen
en te plezieren.

https://vimeo.com/369719361

Buguel Noz Marionnettes
Renouard Nadja

Impasse de l’avenir, 20
4020
Liège
Belgique
+32 496 298 712
mail@demant.be
http://www.demant.be/buguelnoz/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Nadja Renouard (France);

huidige verblijfsplaats
Liège (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Earth and Fire poetry
0:20 h oude act/old show/spectacle vieux
Een poëtische voorstelling voor elk publiek.
De marionettenvoorstellingen van Buguel Noz zijn teder en intens,
lyrisch. Ze wekken verwondering op.
Muziek, dans en marionetten brengen samen momenten van pure
magie.

www.youtube.com/watch?v=Ns2aFGJBtpU

12

Chimichurri

13

Gascon Berta
ConMuchoArte
Carretera Robres - Grañen s/n
22260
Grañen
Spain
+34 6 10 96 12 92
info@conmuchoarte.net
https://www.chimichurricircoeventos.com/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Rafael Dante (Argentina);

huidige verblijfsplaats
Madrid (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Anyway
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
Alle dingen zijn in evenwicht.
Mensen soms niet.
Zoals een Rafael Dante.
Zijn onevenwicht is gelijkaardig aan dit van alle anderen.
Maar zijn evenwicht is dit niet.
Aan de ene kant van zijn evenwicht: techniek, accuraatheid en
concentratie,
aan de andere kant: absurditeit, humor, het onverwachte.
Beide kanten in gelijke hoeveelheden, in evenwicht.

Zoals humor met respect
Als een evenwichtskunstenaar op zijn objecten
Zoals de structuur van ons DNA,
ons “CUALQUIER VERDURA” DNA

https://vimeo.com/143794894
https://vimeo.com/88756936
https://www.youtube.com/watch?v=5FkJZLRTdkc&feature=emb_logo

Chris Blaze

14

McCarthy Chris
8
10
10411
Estonia

Tallinn

+37 25 64 70 241
fractafire@gmail.com
https://www.chrisblaze.net/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Chris MacCarthy (Australia);

huidige verblijfsplaats
Tallinn (Estonia);

professioneel /
professional /
professionnel

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 gelade, 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.

https://www.youtube.com/watch?v=y3qFwVk5ZFE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JfbT7zDD-Ds&feature=youtu.be

Cia Pau Palaus

15

Maria

Germanes Escardó i Valls 17
8320
El Masnou
Spain
+34 6 00 39 22 73
+34 6 00 39 22 73
paupalaus@trompezcirkus.com
www.ciapaupalaus.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Pau Palaus Durbau (Spain); (Spain);
TECHNICIANS: Maria Soler Carrasco (Spain);
OTHER PERSONS: Baby (Spain);

huidige verblijfsplaats
Barcelona (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Fané Solamente
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
"Fané Solamente", een clownvoorstelling waarbij de improvisatie
heel belangrijk is. Het spel dat ontstaat bij het publiek, maakt elke
show uniek en anders. De rust en tederheid van het personage
zorgt ervoor dat hij snel contact maakt met het publiek en het zich
onderdompelt in zijn wereld.
Poëtische en grappige momenten vullen elkaar aan en wisselen
elkaar af!

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

Cia. FrutillasConCrema

16

Gascon Berta
ConMuchoArte
Carretera Robres - Grañen s/n
22260
Grañen
Spain
+34 6 10 96 12 92
info@conmuchoarte.net
https://www.ciafrutillasconcrema.com/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Claudio Martínez (Chile);
TECHNICIANS: Pia Oliva (France);
OTHER PERSONS: Berta Gascon (Spain);

huidige verblijfsplaats
Madrid (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Fatiga
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
I vraag me steeds af hoe oud ik ben,
hoe oud zijn mijn herinneringen?
Ik heb een geheimpje dat ik je wil vertellen.
Ik heb een wonderlijke schat, en deze heeft niets te maken met
juwelen. Mijn schat is mijn geheugen. Een herinnering aan mijn
kindertijd. En van al mijn herinneringen is deze de enige die ik niet
wil vergeten.
Wil je me mijn schat laten delen met jou?
Kom, neem een stoel, ik zet thee!

www.youtube.com/watch?v=Z2ZynpUbsxA

Cie des Chaussons Rouges
Lodoli Marta

rue du canada 40
1190
Forest
Belgique
+32 483 358 643
ciedeschaussonsrouges@gmail.com
www.ciedeschaussonsrouges.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Marta Lodoli (Italy); Julia Brisset (France); Léo Schemmel (France);
OTHER PERSONS: Audrey Bossuyt (België);

huidige verblijfsplaats
Bruxelles (België); Paris (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Nadir
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Trouw aan de stijl van Cie des Chaussons Rouges, is Nadir een
choreografische show op de koord, zonder woorden. Een grillige
en schokkerige mars, op punt gezet met beelden en spelletjes i.v.
m. het beoefenen van tegengewicht, met als rode draad enkel het
wederzijds vertrouwen in elkaar.
De show nodigt uit om de verticale ruimte onder het touw,
verbonden met de ruimte erboven te verkennen.
De koorddansers creëren vormen en beelden, soms vinden ze
elkaar op een veranderd startpunt, soms passeren ze de

obstakels elk op zichzelf. Soms vinden ze elkaar toevallig op
dezelfde weg. Dan ontstaat een synergie.
De kabel, 5 meter hoog, wordt een plaats om te leven, de structuur
die de kabel ondersteunt wordt een beeldhouwwerk.
Daartussenin bewegen de koorddansers en onderzoeken
verschillende manieren van poseren, vasthouden, voorover leunen,
nestelen...

17

Cie des Cieux Galvanisés
Desruelles Sylvain

5 place Clothilde de Surville
07200
Aubenas
France
+33 6 42 05 58 86
contact@ciedescieuxgalvanises.fr
http://www.ciedescieuxgalvanises.fr

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Gabriel Rainjonneau (France); Sylvain Desruelles (France);
OTHER PERSONS: Céline Sin (France);

huidige verblijfsplaats
Vesseaux (France); Vaunaveys-la-Rochette (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Des Accords de Mât
0:35 h oude act/old show/spectacle vieux
Twee mannen gaan het podium op, de een is bezig met zijn muziek,
de ander spreekt alleen via zijn mast. Ze zoeken elkaar op, peilen
elkaar en temmen elkaar. Een dans, een aanmoediging, een
glimlach, en medeplichtigheid geboren tussen kwaadaardig spel en
contemplatie. Dan versnelt alles, worden ze meegesleept,
verschijnen de spanningen en is er de explosie ... Toegegeven, ze
zijn een beetje afwezig en hun uitdrukkingsmiddel is niet het meest
gebruikelijke; maar ze worstelen met problemen die we allemaal
ervaren:

hoe kunnen we elkaar begrijpen? Wat maakt vriendschap tussen
twee mensen? Waarom, wanneer alles vanzelfsprekend lijkt, is er
plotseling niets anders dan misverstand en afstand?
Het is een intieme voorstelling, akoestisch, waarbij het publiek
wordt uitgenodigd om dichter bij het podium te komen en een duik
te nemen in de wereld van de twee protagonisten.

https://vimeo.com/303131432
https://vimeo.com/195367703

18

Cie Les Invendus

19

Poulin Denis

6 reu St Domingue
44200
Nantes
France
+33 6 08 16 14 08
denis@plusplusprod.com
https://www.cielesinvendus.com;
cielesinvendus@outlook.fr

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Nicolas Paumier (France); Guillaume Cachera (France);

huidige verblijfsplaats
Vannes (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Accroche-toi si tu peux
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
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.

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

https://vimeo.com/203148367
https://vimeo.com/289073803

Cie Mirador

20

Leroy Régis
Swaelens Ingrid
Haantjeslei 142
2018
Antwerpen
België
+32 477 390 131
+32 477 284 648
contact@compagniedumirador.com
www.compagniedumirador.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Ingrid Swaelens (België); Régis Leroy (België);

huidige verblijfsplaats
Antwerpen (April-October) (België); Alicante (November - March) (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Up-Time
0:35 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
In de kering van een dans, belanden de spelers geheel in een
onverwachte draai...
Op drift gesleept door een reuze rad, ontmoeten en versmelten ze
in de piste, om vrije loop te geven aan bewondering en
verwondering.
Een circulaire scènografie, onwaarschijnlijke evenwichten en
vernieuwende acrobatieën om jullie vanuit het dagelijkse
stroomopwaarts te brengen!

https://www.youtube.com/watch?v=ZO_7kfmpxVY

Cie Modo Grosso

21

Kaukoranta Veera
Ab Joy Diffusion
Rue de Suisse 9
1060
Saint-Gilles
Belgique
+32 483 65 26 90
abjoydiffusion@gmail.com
http://modogrosso.be/
https://www.abjoydiffusion.com/entre-cordes-en

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Alexis Rouvre (France); Déborah Colucci (France);
OTHER PERSONS: Veera Kaukoranta (à confirmer) (Finland);

huidige verblijfsplaats
Bruxelles (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Entre-cordes
0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Déborah Colucci componeert voor harp een modern en virtuoos
repertoire. Met haar instrument improviseert ze en onderzoekt rijke
en gevarieerde geluiden.
Alexis Rouvre is een fysiek artiest, jongleur met ballen en vooral
een manipulator van touwen. Hij ontwikkelt een jongleerkunst in
beweging, een instinctieve en elegante beweging.
Beiden creëren een spektakel met disciplines die weinig met elkaar
gemeen hebben.

Ze willen een evenwicht bereiken, de eenvoud en generositeit van
een duo-concert.
Alexis bespeelt de ruimte, het lichaam, de objecten. Déborah
streelt of slaat op de snaren van haar harp, om de jongleur te
begeleiden, maar ook om hem te manipuleren.
Ze doen de ruimte trillen, met geluiden, met beelden en amuseren
zich met de harmonie en de dissonanties die ze creëren.
Poëtisch, artistiek, verrassend.
https://vimeo.com/376986524

Cie Sans Soucis vzw - Marth De Kinder
De Kinder Marth

Bornestraat 2
3012
België

Wilsele

+32 478 830 964
marth.de.kinder@gmail.com
www.ciesanssoucis.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Marth De Kinder (België);

huidige verblijfsplaats
Leuven (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Dismorphed
0:15 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

‘Body Dismorphic Disorder’, een syndroom dat wordt omschreven
als ‘een stoornis van de lichaamsbeweging waarbij de patiënt een
afwijkend beeld heeft van zijn lichaam’. Gebaseerd op deze
stoornis ontwikkelde Marth een bewegingstaal op de trapeze en
creëerde ze ‘Dismorphed’.
Als je lichaam het overneemt, wat wil het dan vertellen?

Wanneer je lichaam niet meer aanvoelt als het jouwe, het niet meer
beweegt zoals je denkt, niet meer past zoals je wil, breek je dan los
uit je eigen huid of vervorm je het terug naar hoe het eerder was?
Welke neemt over: de binnen- of buitenkant?
Dismorphed is een act gemaakt voor een intieme setting. 1 artiest
in een cirkel, het publiek staat op drie meter van de trapeze, 360
graden.

22

Circ Panic

23

Panareda Jordi
Sarah
Camí de Can Bruguera, Can Joan 6
8472
Campins
España
+34 6 49 93 13 41
info@circ-panic.com; spectacles@jordipanareda.com
www.circ-panic.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Jordi Panareda Pou (Spain); Jose Ignacio Arias Contreras (Chile);

huidige verblijfsplaats
Campins (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

MiraT
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
MiraT is spelen met een uitwisseling van perspectieven. Van hem
tot hemzelf, zowel introspectief als open naar anderen. Van jou tot
hem en van hem tot jou. Zichzelf observerend, geconfronteerd met
het eigen gevoel van eenzaamheid, het besluit te nemen om op
zoek te gaan naar zelfontdekking.... en dit te vertalen op het
podium. MaraT is een uitnodiging om zichzelf te observeren zonder
zelfgenoegzaamheid of arrogantie, maar met humor en sarcasme.
Voortdurend op zoek naar stabiliteit en evenwicht, zwierend,
draaiend en dansend.

Op het podium een man en een een grote set ladders en
weegschalen. Hij speelt met gewichten en tegengewichten, in een
voortdurend opzoeken van de limieten van het evenwicht.
Het fysieke spel rond de geometrie van de structuur verwijst ook
symbolisch naar een innerlijk op zoek gaan, naar emoties. Het gaat
om zelfobservatie, terwijl hij zich terzelfdertijd toont aan de
anderen... het gaat over iemands eenzaamheid en het overwinnen
daarvan door het op scène te brengen...
https://youtu.be/7MStihd7qlA

Circ Pistolet

24

Plotnikova Anna

sant Leopold, 63
8221
Terrassa
Spain
+34 90 46 603
circpistolet@gmail.com
www.circpistolet.cat

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Enric Petit (Spain); Tomas Cardus (Spain);
TECHNICIANS: Marc Hidalgo (Spain);
OTHER PERSONS: Anna Plotnikova (Spain);

huidige verblijfsplaats
Terrassa (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Without feet on the ground
0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
"Zonder voet op de grond" is een autobiografische voorstelling
over vriendschap tussen twee vrienden, vrij aangepast aan het
circus door acrobatische evenwichten.
Het is een reis terug in de tijd doorheen herinneringen aan de
avonden met spelletjes en gelukkige momenten, soms lachend,
soms zwetend, maar altijd vol plezier, vol met eerlijke emoties en
betrokkenheid... uitkijkend naar dat fragiele evenwicht tussen twee
persoonlijkheden.

In deze voorstelling kan je meemaken hoe Circ Pistolet zijn meest
persoonlijke ervaringen toont op scène.
We zien de invloeden van traditioneel circus in de gekende vorm
van "zelfs nog moeilijker", humor en frisheid, typisch voor het
Catalaans circus, ... gebracht in een opstelling, gevoed door het
hedendaags circus.

https://www.youtube.com/watch?v=_hkcMwrn5Y8&t=11s
http://tvbergueda.alacarta.cat/reportatges/capitol/fira-mediterrania-circ-pistolet

Cirkus trochu jinak, z.s.

25

Pokorný Václav
Holotová Soňa
Hlavní 34
74285
Vřesina
Czech Republic
+420 608257694
+ 420 725 373 155
s.holotova@ctjartproduction.cz; s.holotova@ctjart.cz
www.cirkusjinak.cz

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

10

ARTISTS: Alžběta Moravcová (Czech Republic); Tereza Beranová (Czech
Republic); Jindřich Kopidol (Czech Republic); Lukáš Bezděk (Czech Republic);
David Pargač (Czech Republic); Aleš Podhorský (Czech Republic); Johan
Johančík (Czech Republic);
TECHNICIANS: Jiří Philip (Czech Republic); ??? (Czech Republic);
OTHER PERSONS: Václav Pokorný (Czech Republic);

huidige verblijfsplaats
Ostrava (Czech Republic );

professioneel /
professional /
professionnel

"Konkurz" ( Audition )
1:20 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
KONKURZ/CASTING is een multidisciplinaire voorstelling over de
casting voor een opkomende mysterieuze show.
Je krijgt de kans om een blik te werpen achter de coulissen van
dansers en andere artiesten en binnen te gluren in hun persoonlijk
leven... en op het einde zal je merken dat niet alles is zoals het lijkt.

KONKURZ/CASTING staat bol van akrobatie, dans,
bewegingskunst, adrenaline en rivaliteiten, maar er is ook liefde en
tederheid.
Met als toetje bovenop: live muziek!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AfpfUF6wWyI&feature=emb_logo

https://cirkusjinak-my.sharepoint.com/personal/vaclav_pokorny_cirkusjinak_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvaclav%5Fpokorny%5Fcirkusjinak%
5Fcz%2FDocuments%2F01%20Cirkus%20trochu%20jinak%2F06%20Inscenace%2FKonkurz%2F04%20Konkurz%20Videa%2C%20Foto%2C%20PR%2FVideo%

Compagnia Circolabile

26

Dicembre Christel

via Roma 17
42020
quattro Castella
Italy
+ 39 320 221 52 19
+ 39 320 221 52 19
circolabile@gmail.com
www.circolabile.it

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Andrea Menozzi (Italy);
OTHER PERSONS: Christel Dicembre (België);

huidige verblijfsplaats
Quattro Castella (Italy);

professioneel /
professional /
professionnel

Click, le bruit de l’âme
0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Met respect voor de omgeving heeft Stoppino, gerenommeerde
fotograaf, de missie om een familieportret van het publiek te
maken. Net zoals mensen hun ziel stoppen in sommige
cultuurfoto's, probeert Stoppino een glimp van hen op te vangen,
om naar hen te luisteren, om hen waar te nemen. In het tijdperk van
de selfie, is hij op zoek naar wie nog steeds bereid is te pauzeren
zonder de controle over zijn eigen beeld te hebben, die aanvaardt
om geleid te worden, die ermee instemt om zijn eigenheid opzij te
zetten voor het artistieke resultaat.

In een bizarre opeenvolging van objectmanipulatie, zal deze
waanzinnige fotograaf het hele publiek in scène zetten en hen
uitnodigen om zich te ontdoen van zijn vooroordelen, zijn twijfels
maar vooral zijn zekerheden.

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

Compagnia Trioche

27

Pampaloni Franca

località Boschetto 10
19020
Bolano
Italy
+33782055947 (in french)
+39 349 5825600 (in english)
info@trioche.com
www.trioche.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Franca Pampaloni (Italy); Irene Geninatti Chiolero (Italy); Nicanor
Cancellieri (Argentina);
TECHNICIANS: Luca Carbone / Elia Origoni (Italy);

huidige verblijfsplaats
La Spezia (Italy);

professioneel /
professional /
professionnel

Troppe Arie
0:40 h oude act/old show/spectacle vieux
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.

OPERA GUITTA Opèra saltimbanque
0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Tussen melodrama en clownerie brengt deze show een
gepassioneerd en opgewekt eerbetoon aan de grootste opera aria's
- van Donizetti tot Mozart, van Rossini tot Verdi.
Drie berooide rondzwervende muzikanten kunnen geen betere
truuk vinden om het publiek aan te trekken, nog meer uitgehongerd
dan zijzelf, dan een verkoop van slaven te ensceneren op het
podium. Ze brengen de opera overal ter wereld met hun arsenaal
jongleerspullen, tapschoenen en harten, gemaakt van sponsen en
gevuld met frambozensiroop.
https://vimeo.com/171432546
https://youtu.be/ijPlX7WCPxY

https://youtu.be/9w8rKLu4EJE

Compagnie Check

28

Lemineur Jonas

Palmboomstraat 15
2630
Aartselaar
België
+32 3 877 40 95
+32 494 90 07 7
jonas.lemineur@gmail.com
compagnie-check.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer
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ARTISTS: Sien Beyers (België); Jonas Lemineur (België);

huidige verblijfsplaats
Antwerpen (België);

nieuw talent / new
talent / talent
nouveau

The Scream
0:15 h
The Scream is een mix van grondacrobatie, acro porté en theater,
waarin een verhaal wordt verteld over hoe een escalerend conflict
overgaat in een waas van schaamte en vertrouwen. Een rollend
gevecht waarbij de grenzen van draagkracht worden opgezocht. Is
er een evenwicht tussen afstand en nabijheid, dragen en laten
vallen, opgeven en doorzetten?

https://www.youtube.com/watch?v=oS2xWT7RBLQ

Compagnie des Quatre Saisons
Lefèvre Eric

Rue Guillaume Fraikin 14
4690
Bassenge
Belgique
+32 479 577 966
+32 479 577 966
eric@4saisons.be
www.4saisons.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

4

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

huidige verblijfsplaats
Bassenge (Liège) (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Joséphine, transport sauvage
1:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
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 in haar gezelschap een toertje te maken 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.
https://www.youtube.com/watch?v=7wmoHbkncrM&feature=emb_logo

29

Compagnie du Courcirkoui
Prost Antoine
Clément
Escudelettes
84400
France

Saignon

+33 6 86 65 54 88
cieducourcirkoui@gmail.com
www.courcirkoui.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Clément Gambarelli (France); Antoine Prot (France);

huidige verblijfsplaats
Saignon (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Chemins...
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
De plaats: de scène is bedekt met bladeren, een dode boom ligt
uitgestrekt op de grond. Niets beweegt, alles lijkt dood, men hoort
alleen het geluid van de dode bladeren, bewogen door de wind. Het
beeld is gefixeerd in een pasteltint, zonder gedefinieerde kleur. Het
leven schijnt daar stilgevallen te zijn...
De personages: de ene belichaamt het kind, hij amuseert zich
kostelijk, met alles wat hij kan vinden. Hij blijft de hoop koesteren
dat hij de dingen (opnieuw) tot leven kan brengen, ...
de tweede persoon is al meer ervaren en schijnt gewoon

geraakt te zijn aan deze grijze wereld, hij is onwrikbaar in zijn
manier van zijn, zijn manier van bewegen, van leven. De twee
personages leven in een post-apocalyptische wereld, de hoop op
een beter leven is nog niet merkbaar, maar het leven heeft nog
bestaanswaarde. Met de ervaringen en de uitvluchten van de ene
en de muziek en de kracht van de andere ondersteunen de twee
personages elkaar en gaan ze vooruit in eenzelfde ademstoot.
Circus en live muziek. Voor elk publiek.
https://youtu.be/8f65F-3OfA8

30

Compagnie Monad

31

Rouquet Manon

3 rue Cadet
75009
Paris
France
+33 6 75 94 75 96
+33 6 75 94 75 96
contact@ciemonad.com
www.ciemonad.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer
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ARTISTS: Cyrille Humen (France); Van-Kim Tran (France);
OTHER PERSONS: Manon Rouquet (France);

huidige verblijfsplaats
Paris (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Yin Zéro
0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Begeleid door muziek uit de jaren 50 komen twee mannen op het
podium. Geleidelijk aan ontdoen ze zich van de laatste dagelijkse
restanten en introduceren de bal in een vloeiend en virtuoos
jongleren. Het lichaam en de bal verplaatsen zich in een eenheid
van beweging. De muziek wordt moderner en zwelt aan in kracht.
De lichamen komen in rotatie zoals bij de derwish-dansers en
draaien sneller en sneller. De rok komt tot leven, de fysieke
prestatie wordt intenser.
De twee artiesten komen in een subtiel evenwicht tussen

het jongleren, de dans, het publiek en de muziek. Beetje per beetje
komt het publiek in een toestand dicht aanleunend bij hypnose en
voelt innerlijk de beweging van de rotatie tot op het punt van een
feestelijke breuk die de trance terugbrengt naar het dagelijkse
leven.
In dit spektakel van jongleerkunst en derwish-dans bewegen en
draaien twee lichamen. Door de choreografie van de twee artiesten
wordt je meegenomen in een moderne trance, een ritmische
hypnose.
https://vimeo.com/312691439
https://www.youtube.com/watch?time_continue=189&v=9rfJ6gDBvb0&feature=emb_logo

http://ciemonad.com

Company Chameleon (1)
Trist Sarah
(XTRAX) Elena
XTRAX
6 Barras Street
M11 1PU
Manchester
UK
+44 7757 65 47 90
Clare@companychameleon.com; sarah@stdma.com;
elena@xtrax.org.uk
www.stdma.com
www.companychameleon.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
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ARTISTS: Kevin Turner (UK); Theo Fapohunda (UK); Juliana Javier (USA);
OTHER PERSONS: Anthony Missen (UK);

huidige verblijfsplaats
Manchester (UK);

professioneel /
professional /
professionnel

Push
0:17 h oude act/old show/spectacle vieux
Nu eens atletisch, dan weer sensitief. Push is een krachtig,
innemend en meeslepend duet van twee mannen. De voorstelling
bekijkt de verschillende standpunten die we innemen om de ander
te begrijpen en met elkaar in contact te komen.
De voorstelling tast de complexe natuur van onze psychologie af hoe we de ene keer duwen om dominantie en controle te verwerven
en de andere keer kiezen voor onderdanigheid en een stap terug te
zetten.

https://vimeo.com/48549373

https://vimeo.com/48546849

32

Company Chameleon (2)
Trist Sarah
(XTRAX) Elena
XTRAX
6 Barras Street
M11 1PU
Manchester
UK
+44 7757 65 47 90
Clare@companychameleon.com; sarah@stdma.com;
elena@xtrax.org.uk
www.stdma.com
www.companychameleon.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer
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ARTISTS: Kevin Turner (UK); Theo Fapohunda (UK); Juliana Javier (USA);
OTHER PERSONS: Anthony Missen (UK);

huidige verblijfsplaats
Manchester (UK);

professioneel /
professional /
professionnel

Amaranthine
0:14 h oude act/old show/spectacle vieux
Aangrijpend en rauw! Amaranthine is een fysiek sterk man-vrouw
duet aan een hoog tempo. De dansvoorstelling vertelt het verhaal
van twee mensen die smoorverliefd zijn op elkaar, maar ook
conflicten hebben. Wanneer het koppel wanhopig probeert om
opnieuw tot elkaar te komen en een oplossing te vinden voor hun
conflict, wordt het aantrekken en afstoten in hun geschil gevoeld.
Complex, emotioneel beladen en een rijke mix van dansstijlen.
Amaranthine is een magnetische danservaring. Betoverend!

https://vimeo.com/293513546
https://vimeo.com/284121420

33

Company La Tal

34

Rycroft Fiona

c/Joaquim Bartrina 1-3, atic
08191
Rubi
Spain
+34 93 69 70 808
+34 6 72 60 50 27
latal@cialatal.com
www.cialatal.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Andreu Sans (Spain); Jose Alejandro Navarro (Spain); Manuel
Sebastian (Spain);
TECHNICIANS: Enrico 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
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?

De machine-achtige bewegingen van de acteurs maken hen
tijdloos.
Door de structuur van de “Carillo” ontstaat er een visuele rijkdom.
Je wordt 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.
http://www.youtube.com/watch?v=5-ZyHQvvAjU

De Vuurmeesters
Creyf Kenneth

Meibloemstraat 88
9000
Gent
België
+32 486 898 277
info@devuurmeesters.be
www.devuurmeesters.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats
Gent (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Vuurlandschappen
3:00 h oude act/old show/spectacle vieux
Verwondering en emotie in de vorm van vuur: dat bedoelen zij met
Vuurlandschappen. Elk evenement is uniek en verdient een al even
uniek vuurkunstwerk: is het een vijver, dan plaatsen ze hun
vuurlotussen op het water en de oever. Heb je een plein te vullen,
dan worden het wellicht de spiegelinstallatie, de vuurbomen of de
alumettes. Of misschien stellen ze wel een publieksmagneet voor,
zoals de Vuurparade: 1 uur lang groot bewegend vuur doorheen de
straten.

Lantaarns
3:00 h oude act/old show/spectacle vieux
Een tot 1,5 kilometer lange lijn versterkt de natuurlijke lijnen van
een stad en verbindt subtiel de epicentra van een evenement. In
Ieper te bezichtigen over 800 meter.

https://www.youtube.com/watch?v=dpabnemC7Sw

35

Den Draad

36

Bertel Cathy

Patersmotestraat 24
8500
Kortrijk

+32 488 084 741
cathy@dendraad.com
www.dendraad.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Cathy Bertel (België);
TECHNICIANS: Alain De Coene (België);

huidige verblijfsplaats
Kortrijk (België);

professioneel /
professional /
professionnel

The Wild Rapunzel
8:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
The Wild Rapunzel is de nieuwe creatie van Den Draad.
Textielkunstenares Cathy Bertel stond al langer bekend om haar
enorme ‘playscapes’ uit gehaakt touw en opblaasballen.
Ballen blijven de rode draad. Maar Den Draad gaat nu de
sprookjesachtige tour op met een kraakverse speelimpuls:
Mysterieuze (gehaakte) torens waarin iedereen zijn eigen rol kan
kiezen: Ben je een smachtende jonkvrouw? Een reddende ridder?
Of een boze stiefmoeder?

The Wild Rapunzel staat voor een snuifje romantiek, mysterie en
gevaar…. Grimm met een haaknaald dus.
Den Draad deed met The Wild Rapunzel een try out tijdens het
circusfestival PERPLX 2019 in Marke, waar het door jong en oud
warm werd onthaald.
Op basis van deze ervaringen haakt Den Draad nu de puntjes op de
i.
…. tot een speelsculptuur om u tegen te zeggen.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=jAwKxpTUI8k&feature=emb_logo

Directie & Co

37

van den Akker Yvonne

Fazantenweg 37hs
1021 HK
Amsterdam
Nederland
+31 6 11 19 81 50
yvon@directieenco.nl
www.directieenco.nl

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Yvonne van den Akker (NL); Kathrin Gramelsberger (DE); Kim Loing
(NL); Rozemarijn de Neve (NL); Andrea Beugger (CH);

huidige verblijfsplaats
Amsterdam (Nederland);

professioneel /
professional /
professionnel

Life is short. Buy that dress.
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een verhaal over vrouwelijke schoonheid, zoals deze wordt gezien
en verteld door de kleren van deze wereld. Over hoe vrouwen een
uitpuilende kast vol kleding kunnen hebben en nog steeds niks
hebben om aan te trekken. En hoe ondertussen de wereld verdrinkt
in de kleren die worden weggegooid in dit proces. Dit
kledingoverschot komt tot leven in Life is short. Buy that dress. De
set houdt het midden tussen een vuilnisbelt en een
kledingruilfeestje voor vrouwen. De berg kleding transformeert,
van katoenveld tot torenhoge rok.

Multiples
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

Double V

38

Seng Fatt Beh

No. 101, Zhong Cheng Road, Section 2
11153
Taipei
Taiwan
0966452123 (Taiwan)
behsengfatt@gmail.com
www.instagram.com/doublev_vv/ (instagram)

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Hng Thean Leong (Malaysia); Shen Han Yan (Taiwan); Hsieh Meng Ti
(Taiwan); Chao Ling Ya (Taiwan);
TECHNICIANS: Kok Mei Yan (Hong Kong);
OTHER PERSONS: Beh Seng Fatt (Malaysia);

huidige verblijfsplaats
Taipei (Taiwan);

nieuw talent / new
talent / talent
nouveau

DoubleV
0:10 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Mysterieus, onmogelijk, zot, mooi, adembenemend, enz.... ze
proberen verschillende gevoelens te integreren in hun show.
Anders dan moeilijke diabolo-truucjes, combineert Double V
acrobatie met hun beroep.
In hun show zie je individuelen die verschillend zijn van elkaar...
maar dan plots komen ze samen en een speciale chemische reactie
ontstaat.
"Ze zijn speciaal wanneer ze samen zijn". Dit is wat Double V is.

https://youtu.be/Bt_Aune7pEk

Duo Mimikry

39

Rocher Nicolas

Isarstr. 9
12053
Berlin
Germany
+49 176 800 22 399
+49 176 800 22 399
duomimikry@gmail.com
www.duomimikry.de

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Nicolas Rocher (France); Elias Elastisch (Germany);
TECHNICIANS: Philipp Tholey (Germany);

huidige verblijfsplaats
Berlin (Germany);

professioneel /
professional /
professionnel

Visual Short Stories
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Duo Mimikry laat de pen van het onzichtbare verhalen vertellen
door middel van moderne visuele technieken. Ze doen dat met hun
typische satirische, ingenieuze en flagrante stijl.
Zoals de naam doet vermoeden imiteert Duo Mimikry de groteske
zijde van onze maatschappij zoals het romantisch streven van een
sullige stalker, een Las Vegas goochelshow die totaal verkeerd
afloopt of twee begrafenisondernemers die ijveren voor nieuwe
klanten. Met hun perfecte details en zwarte humor is er geen
ontkomen aan in hun show.

De thema's van de verhalen zijn vaak parodieën op "normale"
situaties met groteske personages, soms enkel voor het plezier,
soms met een sterke sociale verwijzing.
Hun formele benadering van de thema's, aangevuld met hun liefde
voor uitvergroting en karakterisering, zwarte humor en vooral hun
chemie, maken hen tot wat ze zijn: Duo Mimikry!

https://vimeo.com/254108515
https://vimeo.com/366239459

Dwaallicht vzw
Van der krieken Gust

Moststraat 2
2811
België

Hombeek

+32 476 45 12 31
toverspel@telenet.be
www.toverspel.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats
Mechelen (België);

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

sfeerschepping
3:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Sinds 2013 maakt vzw Dwaallicht ( vroeger vzw Toverspel )
vuurinstallaties en vuurdecoraties op allerlei evenementen in
binnen- en buitenland. Eén van hun succes installaties is een
meccano van bamboepalen waarmee (in theorie) oneindig veel
verschillende ruimtelijke vormen kunnen gemaakt worden, steeds
gebaseerd op driehoeken. In elke driehoek past een zeshoekige
doek en heel de figuur wordt van binnenuit verlicht met
tuinkaarsen. Andere installaties werken op brandhout, houtskool,
paraffine of theelichtjes.

Zo kunnen ze kleine tot zeer grote locaties decoreren met vuur.
Steeds wordt vertrokken vanuit de locatie om het beste resultaat te
verkrijgen (op maat). Vzw Dwaallicht is een vrijwilligersorganisatie
die regelmatig samenwerkt met plaatselijke artiesten. Ook
workshops voor kinderen en jongeren zijn voortaan mogelijk.

https://youtu.be/7KfNw4ooCeA

40

Ensemble Kroft

41

Blunk Torsten
Hinterhaus
Hartmann-Ibachstraße 65
60389
Frankfurt
Deutschland
+49 177 75 03 684
info@schoenes-wasser.de
www.schoenes-wasser.de

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Torsten Blunk (Germany); Silke Hanna Linde (Germany);
OTHER PERSONS: Lilli Linde (child 12 years) (Germany); Zoe Linde (child 5
years) (Germany);

huidige verblijfsplaats
Frankfurt am Main (Germany);

professioneel /
professional /
professionnel

Schönes Wasser ein Wassercafe
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Het watercafé "Schönes Wasser" is een kunstzinnige oase. Zoals
in elke oase vind je water en schaduwrijke relaxatie.
Kom dus binnen en laat je verwennen op een hoogst amusante
manier met de meest waardevolle substantie op aarde: fris, helder
water.
Deze uitgekiende en artisanale installatie maakt het de bezoeker
mogelijk om met alle zintuigen de schoonheid en kostbaarheid van
water te appreciëren.

De kalme, verfijnde en amusante houding waarmee de twee
artiesten het watercafé openhouden, verhoogt het design en de
intentie. Het zachte geluid van een kabbelend beekje en zingende
vogels dompelt het hele café in een sfeer van rust en
gemoedelijkheid... een wonderlijke drie-eenheid van kalmte,
schoonheid en levendigheid.
Het watercafé "Schönes Wasser" is een inspirerende haven in een
uniek design, een thematische plaats voor elk soort evenement.
https://www.youtube.com/watch?v=gNOcNMK8V6w

Fabrizio Rosselli

42

Thevenet Claire

Z.I Pahin - 6 Impasse Marcel Paul
31170
Tournefeuille
France
+33 6 99 00 35 98
+33 6 50 45 51 63
ciefabriziorosselli@gmail.com
www.fabriziorosselli.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Fabrizio Rosselli (Italy);
TECHNICIANS: Yaïro Deru (Ireland);

huidige verblijfsplaats
Toulouse (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Bakéké
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Zijn zwarte mantel en strohoed geeft 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?

Bakéké betekent "emmer" in het Hawaiaans. Dit is dan ook een
voorstelling met emmers, veel groene emmers!!!

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

Guapa!

43

Cardoen Griet

Keiberg 15
9050
België

Gentbrugge

+32 475 31 32 37
guapacreations@gmail.com
www.guapacreations.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
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
15 parasolletjes met verschillende verhaaltjes voor diverse
leeftijden, ingesproken door professionele vertellers, buurmeisjes,
vrienden… tot leven gewekt met geluidjes en muziekjes.
GuapaWonderland creëert een rustmomentje,
een beetje me-time en qualitytime met elkaar.

Nestel je op een strobaal, stapel kussens of een schapenvelletje en
laat je even meevoeren in een sprookje, verhaal, anekdote, ... Of ga
op zoek naar sprookjesfiguren, de familie muis, de magische
spiegel, …

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=lzo6O3KRE60
https://www.youtube.com/watch?v=lzo6O3KRE60

Hands Some Feet

44

Lesort Marion
Heck Chantal
Tropic Sound Circus vzw
Veldekenswegel 13
9340
Lede
België
+32 495 16 86 92
chantal@lachouettediffusion.com
http://www.handssomefeet.com/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Lisa Näykki (Finland); Jeromy Zwick (Australia);
OTHER PERSONS: Marion Lesort (France);

huidige verblijfsplaats
Bruxelles (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Hands Some Feet
0:50 h oude act/old show/spectacle vieux
Hand Some Feet is een dynamische en vernieuwende circusshow,
die een evenwicht zoekt tussen jongleren en koorddansen.
Aangevuld met acrobatie, theaterspel, touwspringen en unieke
liveklanken door typische Finse en Australische
muziekinstrumenten. Hun inspiratie voor de show haalden Jeromy
Zwick (AUS / CH) en Liisa Näykki (FI) uit de Finse taal: Hepuli.
Hepuli staat voor een positieve of negatieve uitbarsting van emotie,
die niemand kan weerstaan. Het duo toont een interpretatie van het
woord Hepuli.

Dit Fins woord betekent een explosie van positieve of negatieve
emoties, zo heftig dat zelfs de grootste en meest geciviliseerde
apen ze niet kunnen weerstaan.
Hands some Feet brengt een universele interpretatie van jonge
koppels onder de charme van hepuli.
“All-in-all, the performance was a wonderful and entertaining
experience with incredible feats of acrobatics, juggling and
coordinated skills.” ̣̣̣̣½ —FringeFeed 2018
https://vimeo.com/353324496

https://lachouettediffusion.com/spectacles/hands-some-feet/#videos

Holoqué

45

Villacampa Viñes Jordi
Diego Xavier Caicedo Melchiade
C/ Antoni Gaudi nº 4 1r 2a
25250
Bellpuig
Spain
+34 656 817 579
+34 656 817 579
internacional@holoque.es
www.holoque.es

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Diego Xavier Caicedo (Ecuador); Miquel Vallès (Spain);
OTHER PERSONS: Jordi Villacampa Viñes (Spain);

huidige verblijfsplaats
Bellpuig (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

La caixeta (The Little Box)
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De show brengt een verhaal tot leven vol tandwielen over verboden
liefde tussen muziek en dans onder de heerschappij van Koning
Angst.
Een verhaal over despotisme en verboden liefde, in een cosmos
beheerst door muziek en dans.
"Als kind was ik nieuwsgierig om te ontdekken wat er verborgen
zat in de kleine muziekdoosjes. Dit bracht me ertoe om er enkele
kapot te maken. Als jong-volwassene kreeg ik de

kans om een team te vormen en het verhaal te maken dat ik had
willen vinden in de eerste muziekdoos die ik ooit opende" - Diego
Caicedo
Een verhaal verteld via holograms en videomapping dat even lang
duurt als een muziekdoos nodig heeft om af te spelen.
Vijf minuten waarin je elk tijdsbesef kan verliezen.
10 minuten per show (publiek aantrekken en binnenlaten
inbegrepen). Ze spelen 8 x 10 minuten per dag.
https://vimeo.com/376564322/ecd7f0f137
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PQGQP6Cgoys
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PQGQP6Cgoys
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PQGQP6Cgoys&feature=emb_logo

Hopscotch

46

Schroeder Mary
Neumann Anne-Julia
Rue de la glacière 40
1060
Saint-Gilles
Belgium
+32 472 64 67 65
companyhopscotch@gmail.com
https://www.hopscotchcircus.com/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Anne-Julia Neumann (Germany); Mary Schroeder (USA);

huidige verblijfsplaats
Brussels (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Catch You Later
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Hula Hoop. Hula Hoop. Hula, Hula Hoop.
Mary en Anne: twee beste vriendinnen, gekleed in hun favoriete
outfit, samen een gigantische hoelahoep draaiend terwijl ze zelf
uitgevonden rap songs zingen.
Samen vullen ze elkaar aan. Toch zijn ze totaal tegengesteld aan
elkaar, verenigd door het verlangen om handstands te doen terwijl
ze onmogelijke hoelahoep spelletjes spelen die vaardigheid en
samenwerking eisen.

Is dit alles echt "alleen voor kinderen"?
"Catch you later" is een zeer plezante openlucht circuservaring die
een speeltje uit de kindertijd gebruikt als springplank voor intieme
connectie.
In Ieper brengen ze de avant-première van deze nieuwe
voorstelling die in de zomer van 2020 in première gaat.
https://www.youtube.com/watch?v=_5lu4KDS7FA

INO Kollektiv - Cie L

47

Vereijken Rebecca

790 route de saint-jacques
06810
Auribeau sur Siagne
France
+33 78 32 35 399
ino.kollektiv@gmail.com
inokollektiv.wixsite.com/inok

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

9

ARTISTS: Alba Ramiò Güell (Spain); Chloé Lacire (France); Eva Luna
Frattini (Italy / Argentina); Lavinia Gilardoni (Italy); Noémie Olphand (France);
Clara Peters (USA); Rebecca Vereijken (Nederland / Germany);
TECHNICIANS: Pol Jubany (Spain);
OTHER PERSONS: Iona Petmezakis (France);

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

professioneel /
professional /
professionnel

INO
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
7 vrouwen hebben niet veel gewicht in deze wereld. Zodus dachten
ze: "wat als we ons samenvoegen?"
Ze kozen ervoor om zich te verenigen in een voorstelling die van
hun verschillen hun sterkte maakt, die het collectief gebruikt om
het individu te verrijken en die de waarde van elk van hen
afzonderlijk verdedigt zoals zij is.
INO, dat is hen, gekleed door verschillende lagen sociale
conventies, zoals iedereen een beetje.

Maar al deze lagen zijn vervelend, beperken een beetje de
beweging... en plots realiseren ze zich dat uiteindelijk iemand
dragen minder zwaar is dan het dragen van de sociale druk. Dus
ontdoen ze zich van alle overbodige kledij. Ze grijpen zich vast aan
de lichamen en dragen elkaar, ondersteunen elkaar. Alles is
eenvoudig, want dit is wat ze willen doen, samen.
INO Kollektiv... een eenheid van 6 verschillende nationaliteiten.
https://vimeo.com/329405672

Joli Vyann

48

Patzke Jan and Olivia
(XTRAX) Elena
XTRAX
8, Fairlie Park
BH24 1 TU
Ringwood
UK
+44 79 27 14 77 36
jolivyann@gmail.com; elena@xtrax.org.uk
www.joli-vyann.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Jan Patzke (Germany); Olivia Patzke (UK);

huidige verblijfsplaats
Ringwood (UK);

professioneel /
professional /
professionnel

Lance Moi En L´air
0:25 h
Joli Vyann integreert dans, circus en theater op een unieke en
opwindende manier. De grenzen vervagen waar dans eindigt en
circusvaardigheden beginnen. Het publiek wordt meegezogen in
een fantasierijke, creatieve en boeiende ervaring.
Lance Moi En l’Air, in een choreografie van Florence Caillon met
originele muziek van Xavier Demerliac, (L’Attirail), gaat over de
sensitiviteit en verbondenheid tussen twee mensen, over
verenigbare contradicties.

Kunnen we sterk zijn en toch ontspannen? Zwaar terwijl we licht
zijn? Met onze voeten op de grond blijven terwijl we opgetild
worden? Onderdanig en toch alles onder controle hebben? Sterk
en week? ... kunnen we neervallen in de lucht?

https://joli-vyann.com/current-shows/lance-moi-en-l-air

Jordi L. Vidal

49

L. Vidal Jordi

Moricharplein, 52
1060
Brussels
Belgium
+32 478 32 99 78
vidaldance@yahoo.fr
http://www.jordilvidal.net/an-encounter/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Julie Querre (France); Youri de Gussem (België); Jordi L. Vidal
(Spain);

huidige verblijfsplaats
Brussels (België); Barcelona (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

An Encounter
0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

Een originele, visuele en dynamische voorstelling die
grondacrobatie, dans en fysiek theater met elkaar verbindt. Teder,
avontuurlijk, passioneel: een ontmoeting tussen twee personen.
We worden geraakt door dit komen en gaan van glimlachen,
verrassingen en emoties.

Rivaliteit, verleiding, steun, ... het onderwerp van dit project is de
diversiteit in onze dagelijkse ontmoetingen tussen mannen, tussen
vrouwen, tussen mannen en vrouwen.
De creatie is samengesteld uit met elkaar verbonden scènes. De
show heeft een mobiele en/of statische vorm, al naargelang de
plaats van de voorstelling.
"A dynamic and physical performance on a passionate and moving
story" Sibiu Fest. Ziarul Metropolis. Romania
https://vimeo.com/284922086

Joshua Monten

50

Monten Joshua

Dapplesweg 2
3007
Suisse

Bern

+41 76 32 35 830
joshuamonten@hotmail.com
www.joshuamonten.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Joshua Monten (CH); Konstantinos Kranidiotis (GR); Jack Wignall
(GB); Noa Van Tichel (BE);

huidige verblijfsplaats
Berne (Suisse); Amsterdam (Nederland);

professioneel /
professional /
professionnel

Romeo, Romeo, Romeo
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De dans is een paringsritueel. Vandaag, ten tijde van de online
datingssites en van #Me Too, blijft de dans een centrale rol spelen
in onze manier van een partner vinden.
Deze choreografische productie voor 4 Romeo's (waarvan één van
hen een vrouwelijke Romeo is) onderzoekt microscopisch het
fenomeen dans, als spannende, zinderende en persoonlijke manier
om het hof te maken.
Iedere toeschouwer kan in het vel van Juliette glijden en getuigen
van de inspanningen van de dansers die hun

schat aan charmes, energie en creativiteit ontplooien om indruk te
maken, soms zelfs met het risico om enkel maar wanhopig over te
komen.
De toeschouwers, gezeten in afgebakende zones en verdeeld rond
het podium, met hun reacties en uitdrukkingen zichtbaar voor
iedereen, worden personages in de voorstelling waaraan ze
deelnemen.
De (enkele woorden) gesproken tekst kan gebracht worden in het
Engels, Frans of Nederlands... volgens de lokale taal.
https://vimeo.com/318956031
https://vimeo.com/354161661

Juggling Tango
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van Dijken Menno
van Dyke Emily
Willem Molenbroekplein 13
3071 MK
Rotterdam
Nederland
+31 6 11 18 73 25
mennovandyke@yahoo.com
www.jugglingtango.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Evert Menno van Dijken (Nederland); Emilie Weisse (France);
OTHER PERSONS: Jules Menno van Dijken (son, 7 years old) (Nederland);

huidige verblijfsplaats
Rotterdam (Nederland);

professioneel /
professional /
professionnel

Juggling Tango
0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
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
https://www.youtube.com/watch?v=sGyFmDMl2Gk&t=3s
https://youtu.be/-P3AiKDxXPo

Julian Bellini - g. Traberproduktion
Knittel Margit
Büro Knimasch
Öschweg 10
88273
Germany

Fronreute

+49 152 34 20 83 84
info@knimasch.de
www.knimasch.de
www.traberproduktion.ch

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Julian Bellini (Germany);
TECHNICIANS: Georg Traber (CH);

huidige verblijfsplaats
Virieu le petit (France);

professioneel /
professional /
professionnel

Heinz Baut
3:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Een in de lucht reikende oefening in wetenschap.
Een 8 mm dikke koord hangt uit een zak op de grond. Een kluster
van 47 palen uit essenhout, 3 meter lang, 45 mm. dik, afgerond aan
beide uiteinden. Daar middenin liggen drie palen in het midden
samengebonden om een driepoot te vormen.
Heinz klimt op de driepoot, rust er even, zittend op het punt waar
de drie palen elkaar raken. Hij leunt voorover, neemt de paal
dichtst bij hem op de grond, grijpt het touw uit de zak en snijdt er
1,5 meter af.

Hij bindt de opgeraapte paal vertikaal aan de driepoot en bindt er
een andere paal aan...
de ene paal na de andere wordt aan elkaar gebonden... beetje per
beetje ontstaat een structuur die een toren vormt, reikend naar de
hemel.

52

Kartje Kilo - Pikz Palace - De Nonkels
Sinaeve Wouter

Lijnwaadstraat 12b
8900
Ieper
België
+32 495 774 270
+32 495 774 270
info@kartjekilo.be
www.KartjeKilo.be
www.pikzpalace.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

6

ARTISTS: Wouter Sinnaeve (België); Johan Feys (België); Wouter Bories
(België); Alain Rinckhout (België); Elien Kevelaerts (België); Joren Van Houdt
(België);

huidige verblijfsplaats
Ieper (België); Boechout (België);

professioneel /
professional /
professionnel

De archeologen
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een groep archeologen is op uw evenement neergestreken! Met de
grootste ernst speuren ze in een archeologische sleuf naar sporen
uit het verleden. Dat het gezelschap uiteindelijk vooral zwerfvuil
opgraaft lijkt hen helemaal te ontgaan: elk ‘artefact’ wordt als een
unieke vondst met veel enthousiasme aan het publiek voorgesteld
en in zijn historische context geplaatst.

Kartje Kilo, Pikz Palace en De Nonkels slaan de handen in elkaar:
een kruisbestuiving van de hersenkronkels van 3 gezelschappen!
Een unieke act op maat van uw evenement én met een ecologische
insteek!
NOTA: De organisatie staat in voor de ‘archeologische sleuf' (een
gracht van 5 meter lang en 1 meter diep) en hekken rond de site.

53

Knot on Hands

54

Ruiter Tanja
HH Producties
Kromme Leimuidenstraat 2
1059 EM
Amsterdam
Nederland
+31 20 40 82 504
+31 61 60 78 534
tanja@hhproducties.nl
https://www.hhproducties.nl
https://www.knotonhands.com/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

5

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

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

nieuw talent / new
talent / talent
nouveau

Brace for Impact
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
In "Brace for Impct" zoeken drie acrobaten de grenzen van
evenwicht op. Daarbij vinden ze nieuwe wegen in het vooruitgaan
en bewegen door de ruimte. Ze tasten elkaars
(on)mogelijkheden af en ontdekken wat het betekent al hun
gewicht in iemands handen te leggen.
Knot on Hands toont een innovatieve en meer organische vorm
van partner acrobatie. De puurheid van de beweging wordt
benadrukt en de groep onderscheidt zich van anderen door het
gebruik van unieke fysieke taal.

Brace for Impact toont je een fysieke conversatie tussen drie
mensen die blijven bewegen. Doorheen de voorstelling evolueert
de woordenloze conversatie en langzaam wordt een traject, een
pad afgetekend op het podium.
Het evenwicht tussen de drie artiesten wordt voortdurend
uitgedaagd en hersteld, wat een spanning en begrenzing creëert in
hun communicatie.
https://vimeo.com/375691437/0e08ca0de1

Kompanie ofwel

55

Verrecas Alex

Vossensteert 128
8310
Assebroek
België
+32 50 22 22 63
+32 496 746 673
kompanieofwel@gmail.com
www.kompanieofwel.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Johan Lemenu (België); Alex Verrecas (België);
OTHER PERSONS: Niek Debruine (België);

huidige verblijfsplaats
Brugge (België);

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Rupsbob
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

Vroeger keken Marnix en Patrick met gulzige ogen naar de rups op
de foor maar lef en geld ontbrak hen om er op te zitten.
Nu, zoveel jaren later besloten ze er zelf één te bouwen. Met veel
gretigheid en muziek rijden ze rond op zoek naar een ideale prooi.

Lumi – Il Drago Bianco

56

Bonura Antonio

Località Il Poggio, 7
59025
Cantagallo
Italy
+39 338 1714624
info@ildragobianco.com
www.ildragobianco.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Antonio Bonura (Italy);
OTHER PERSONS: Tatiana Foschi (Italy); Amina Bonura (child) (Italy);

huidige verblijfsplaats
Prato (Italy);

professioneel /
professional /
professionnel

Lumi
0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
De echo van een stem verspreidt zich in de golven van het
noorderlicht dat de profielen van klokken en schommelende
sculpturen verlicht... en geeft vorm aan een dromerig ongewoon
beeld. Daar is hij, samen met vuur, zijn speelvriend... Lumi komt
eraan, voorzichtig huppelend om niet teveel lawaai te maken en
dwalend rond de nieuwsgierige blikken van de toeschouwers.
Voorzichtig begeleidt hij de vlammen in een dans voor twee, speelt
met de elementen en creëert door muziek het verhaal van een
ontmoeting...

Etna
0:25 h oude act/old show/spectacle vieux
Zoals in de oude legenden over magie, in een rituele dans die de
mens terug in contact brengt met de aarde, de natuur en zijn
elementen, ontvlamt het vuur.
De bodem wordt besprenkeld met vlammen en glinsters stuiven in
de lucht. Het gekleurde vuur neemt nieuwe vormen aan.
Daar staat hij, blootsvoets, tussen vrees en vermetelheid.
https://www.youtube.com/watch?v=YsLLe6X1RRg
https://www.youtube.com/watch?v=94oF8YVnGn8
https://vimeo.com/295912258
https://vimeo.com/292564698

Lyapunov - stability in motion
Wuyts Johan

Toekomststraat 19
2812
Muizen
België
+32 476 639 504
info@lyapunov.be
www.lyapunov.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

8

ARTISTS: Johan Wuyts (België); Jef Cox (België); Tom Boegler (France); Marie
Scheers (België); Ana Lekse (Slovenia); David Roussel (België); ??
OTHER PERSONS: Toon Heylen (België); Alessia Gasparini (België);

huidige verblijfsplaats
Mechelen (België);

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

String Theorie
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Boven de put van de Ieperse Predikherentoren wordt een groot
'space'net opgesteld. Overdag mogen er mensen op. Hier zal
steeds iemand zijn die het aantal mensen controleert en het veilig
houdt. Het net is veilig, echter heeft het natuurlijk ook een
maximum capaciteit van mensen dat er op mag. Vanop het net en
vanop de rand kunnen de mensen kijken naar mini-versies van
String Theory aangepast aan de put.
's Avonds mogen er geen mensen meer op. Dan wordt het
uitgelicht met black-lights en wordt het een mooie installatie.

Mensen kunnen wel nog in de toren gaan, waar ze het net boven
zich kunnen zien.

https://www.youtube.com/channel/UCcruyZTejqcTCahgs_wtEAQ

57

Maor Fine Skywalker

58

Fine Maor

shivtey israel 16
68099
Tel Aviv
Israel
+97 25 45 65 88 23
skywalker.co.il@gmail.com
http://caged.skywalker.co.il/index.html

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Maor Fine (Israel); Avinoam Sternheim (Israel); Alejandra Levi (Israel);
Rani Fain (Israel);

huidige verblijfsplaats
Tel Aviv (Israel);

professioneel /
professional /
professionnel

Caged
0:35 h oude act/old show/spectacle vieux
Caged door Maor Fine | Geregisseerd door Ofir Nahari.
WANNEER THEATER, BEWEGING, LIVE MUZIEK EN CIRCUS
SAMENKOMEN ...
CAGED is een werk van een nieuw danstheater dat zijn kracht put
uit fysiek theater, maar ook uit dans, modern circus, luchtdans, en
koorddansen. Samen met interactieve videokunst en originele live
muziek gespeeld door de band "Suicidal Furniture".

Tussen hoop en desolatie, tussen vrijheid en opsluiting mikt de
protagonist hoog en gaat naar extremen, is bereid risico's te
nemen om vrij te zijn. Want als je echt vrij wil zijn, moet je alles op
het spel zetten.
Caged is ontworpen als specifieke voorstelling die zich aan elke
ruimte kan aanpassen.
De show is geschikt voor straattheater-/circusfestivals,
dansfestivals, fringe festivals, ... en kan zowel buiten als binnen
gespeeld worden.
https://youtu.be/RBwd0d-iCNU
https://www.youtube.com/watch?v=KnLPLBDb718

mosaique - Feuerkunst und Artistik
Korb Jana
korb + stiefel GbR
Spittastr. 41
10317
Berlin
Germany
+49 178 59 38 935
+49 157 85 95 56 61
info@mosaique-info.de
www.mosaique-feuershow.de

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

6

ARTISTS: Jana Korb (Germany); Hanna Lange (Germany); Tina Lange
(Germany);
TECHNICIANS: Hoppe Hoppinsky (Germany); Roman Tittmann (Germany);
OTHER PERSONS: Tobias Stiefel (Germany);

huidige verblijfsplaats
Berlin (Germany);

professioneel /
professional /
professionnel

Illuminair
0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
We verlangen allemaal naar iets - het overwinnen van de
zwaartekracht is één van de oudste verlangens van de mens,
spelen met vuur een van de meest intrigerende spelletjes van het
mensdom....
Danseressen en vuuracrobaten Hanna en Tina Lange van LOOOOP
company en artieste en luchtacrobate Jana Korb onderzoeken de
wereld van het vuur. In Illuminair, de nieuwste productie van
"mosaique" brengen ze een vuurshow met luchtacrobatie.

De drie artiesten rijzen op in de lucht, geboren door de
spectaculaire kracht van het vuur. Duizelingwekkende luchtdans
met doek, hoepel en touw gaan samen met choreografische
vuurmanipulatie: het onderscheid tussen boven en onder lost op,
vervaagt.
Ze nemen ons mee op een wonderlijke reis met prachtige beelden
en tedere momenten.
Een fusie tussen luchtacrobatie en vuur.
https://youtu.be/WDCtql_CqdU

59

Mumusic Circus

60

Malherbe Daphné

Passeig de la Rectoria Vella, 48
8470
Sant Celoni
Espagne
+34 617 07 08 32 (Mettre)
mumusiccircus.prod@gmail.com
www.mumusiccircus.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Eva Szwarcer (Argentina); Sarah Anglada (Spain); Luc Lucario
(Spain);
OTHER PERSONS: Daphné Malherbe (France);

huidige verblijfsplaats
Barcelona (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Flou Papagayo
0:50 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
"Flou Papagayo" vreemde tegenstrijdigheid.
Een metofoor op de buitengewone capaciteit van het menselijk
onbewuste om discours en absurde scènes te creëren teneinde
onze diepste vitale contradicties te verrechtvaardigen.
Drie artiesten die een spelcode delen met een uniek en
gemeenschappelijk doel: de andere te overtuigen van wat men zelf
nog niet weet.... Want Flou Papagayo kan men nog niet weten...
men kan het enkel voelen.

Een rond houten podium, 100% cirkelvorming. Leeg. Drie artiesten,
twee muziekinstrumenten, ... geen woorden, enkel gezang... en hun
onlogisch en waanzinnig verhaal, uniek... te onthullen aan jou!.

https://www.youtube.com/watch?v=CPI7GmpGC70&feature=youtu.be

Natural Living

61

Muller Jean-Louis

Polderlaan 43
8370
Blankenberge
België
+32 474 35 00 67
+32 474 35 00 67
jeanlouismuller@hotmail.com
www.naturalliving.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

ARTISTS: Jean-Louis Muller (België); Robin Algoedt (België);

huidige verblijfsplaats
Blankenberge (België);

professioneel /
professional /
professionnel

Lichtinstallatie + uitbreiding
4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Ze maken maatwerken voor buiten (organische sculpturen,
abstracte werken, buitendecoratie…) en binnen (verlichting,
manden, interieurobjecten…), statisch of verplaatsbaar, en in alle
vormen en maten. Ze bespreken uw wensen en bieden zo een
totaalproject op maat. Creativiteit, kwaliteit en een persoonlijke
benadering zijn hun sterktes.

Natural Living meets partafou
4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Het bouwen van een installatie voor een vuuract.
Gerrit van Partafou en Jean-louis van Natural Living brengen
samen een vuurshow.
Natural Living vlecht de structuur voor de voorstelling.
Mensen van ter plaatse (en omstreken) kunnen de week voordien
meehelpen. Dit kan mooi omkaderd worden om een gezamenlijk
kunstwerk te bouwen.

Nila Hoop&Jules Tingles
Callebaut Nele

Gentsesteenweg 366
Zele
België
+32 497 121 569
welcome@nilahoop.be; wensenstof@gmail.be
www.nilahoop.be
www.julestingles.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

7

ARTISTS: Julie Kennivé (België); Nele Callebout (België); Arjuna Deketele
(België); Kim Fruyt (België); Laila Lanssari (België); Verena Bols (België);
TECHNICIANS: Pieter Durnez (België);

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

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

62

Part A fou&Natural Living
Foncé Gerrit

Breucq 41
9600
België

Ronse

+32 484 384 508
gerrit@partafou.be
www.partafou.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Gerrit Foncé (België); Johan Seneca (België); Manuel Maes (België);
Sofia (België);
TECHNICIANS: Kim Fruit (België);

huidige verblijfsplaats
Ronse (België);

professioneel /
professional /
professionnel

The Fire Ritual
0:20 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

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.

Vrijdag zouden ze het vuurspektakel spelen zonder het kunstwerk
te verbranden. Zaterdag wordt het kunstwerk verbrand....

https://www.youtube.com/watch?v=1OBJaR0uANY&feature=youtu.be
http://www.partafou.be

63

Peus de porc (1)

64

Ventura Alina
La Maleta dels Espectacles
c/ Santa Clotilde 6, baixos, local
08012
Barcelona
Spain
+34 652 356 493
+34 652 356 493
info@lamaleta.cat
http://www.lamaleta.cat/en/espectacles/mechanicalpuppet-theater/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
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3

ARTISTS: Xesco Quadras (Spain); Ton Muntané (Spain);
OTHER PERSONS: Alina Ventura (Spain);

huidige verblijfsplaats
Centelles, Barcelona (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Mechanical Puppet Theater
2:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Je krijgt de gelegenheid om de poppen te manipuleren, jouw
tegenstander uit te dagen en proberen het spel te winnen.
Verschillende handelingen testen jouw vaardigheden om de
poppen te doen bewegen.
Mechanical Puppet Theater bestaat uit zes kleine poppentheaters
die kunnen bediend worden door middel van sticks en knoppen
zoals in de oude snoepautomaten. Twee spelers kunnen de sticks
gebruiken om de andere neer te slaan.

De toeschouwers kunnen genieten van het spel. Het is alsof ze
naar een poppentheater kijken.
Elke poppenkast vergt een andere routine, geïnspireerd op het
traditioneel poppentheater.

Peus de porc (2)
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Ventura Alina
La Maleta dels Espectacles
c/ Santa Clotilde 6, baixos, local
08012
Barcelona
Spain
+34 652 356 493
+34 652 356 493
info@lamaleta.cat
http://www.lamaleta.cat/en/espectacles/mechanicalpuppet-theater/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Xesco Quadras (Spain); Ton Muntané (Spain);
OTHER PERSONS: Alina Ventura (Spain);

huidige verblijfsplaats
Centelles, Barcelona (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Circumloqui
0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Circumloqui bouwde zijn podium op een gemotoriseerde driewieler
en wil de voorstelling in heel de stad brengen.
Een muzikant en een clown moeten verschillende nummers
brengen: magie, koorddansen op de strakke koord, de
krachtpatser, de dierentemmer en, natuurlijk, de ongelooflijke
Kannonbal Baby, de enige die in staat is meer dan 50 meter ver te
vliegen.
Mobiel poppentheater met humor en live muziek.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=IU-2UzeJnl8

Pif-Paf

66

Gunson Pete
(XTRAX) Elena
Unit 4
S4 7PZ
UK

Sheffield

+44 7931 339 161
mail@pif-paf.co.uk; touring@pif-paf.co.uk;
elena@xtrax.org.uk
www.pif-paf.co.uk

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Pete Gunson (UK);

huidige verblijfsplaats
Sheffield (UK);

professioneel /
professional /
professionnel

Celestial Sound Cloud
2:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

The Celestial Sound Cloud onderzoekt de relatie tussen natuur en
technologie en vraagt zich af of de menselijke symbiose met
technologie ons dichter bij de natuur kan brengen door een spel.
Er werd gekozen voor glasvezel en bewegingssensoren om de
technologieën weer te geven die in onze tijd worden gebruikt in
ons omgaan met angst en hoop.

Celestial Sound Cloud (short version: 45 min.)
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Subtiel wordt afgevraagd of we naar de sterren moeten grijpen in
onze wanhoop om een nieuw eden te creëren of als we onze voeten
stevig op de grond kunnen houden en op een speelse manier de
communicatie met onze natuur kunnen herontdekken.

https://vimeo.com/299636318

Puppets with Guts

67

Thorley Ivan
(XTRAX) Elena
2nd Floor, Stanford Gate,
South Rd
BN1 6SB
Brighton
United Kingdom
+44 79 42 45 94 51
info@puppetswithguts.com; elena@xtrax.org.uk
www.puppetswithguts.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Ivan Thorley (NZ); Cast TBC x 4 (UK); Cast TBC x 4 (UK); Cast TBC x
4 (UK); Cast TBC x 4 (UK);

huidige verblijfsplaats
Brighton (UK);

professioneel /
professional /
professionnel

The Lips
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
The Lips is de nieuwste creatie van het groot poppentheatergezelschap Puppets with Guts. Een koor heerlijk afwijkende diva's.
Hun monden zijn gescheiden van hun lichaam en staan klaar op de
rockende weg naar het sterrendom, roem en fortuin.
Ze zijn de grootste poppenLIPPEN in de geschiedenis om te
synchroniseren met al jouw favoriete muziek... maak je klaar om
samen met deze verrukkelijke, weelderige en onmiskenbaar
meeslepende grote poppenLIPPEN te zingen.

Zing met deze lippen: “Stand by Me”, “Dream a Little Dream of
Me”... van The Beatles tot de Sixties Soul en goeie ouwe Swing ...
dans samen met hen de nacht weg.
's Avonds zijn ze prachtig verlicht. The Lips lichten jouw avond op
en kleuren de donkerste dagen met het geluid van de zwoelste
zangeressen sinds de Scissor Sisters...
The Lips worden ondersteund door Arts Council England.
https://vimeo.com/356534775
https://vimeo.com/336297367

Rogier Kappers

68

Kappers Rogier
(Entr'act) Claudia en Casper
Entr'act
Bestevaerstraat 36 III
1056 HP
Amsterdam
Nederland
+31 6 55 15 77 61
+31 6 55 15 77 61
cc@entract.nl
https://glazendraaier.nl
https://entract.nl/companies/de-glazendraaier

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

1

ARTISTS: Rogier Kappers (Nederland);

huidige verblijfsplaats
Amsterdam (Nederland);

professioneel /
professional /
professionnel

de Glazendraaier
0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Waarom is het glasorgel, razend populair in de 18e en 19e eeuw,
bijna van de aardbodem verdwenen? Het verhaal gaat dat de ijle
hypnotiserende klank van zingend glas je in trance of hypnose kan
brengen. Er zouden zelfs mensen gek geworden zijn… Glasorgels
zijn niet te koop. Daarom bouwde Rogier Kappers zijn eigen
glasorgel, in een bakfiets. Hiermee zwerft hij door stad en land,
verschijnt op straathoeken, pleinen en festivals, en betovert zijn
publiek met oude en nieuwe liederen - van Bach tot Brel - op
zingend glas.

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

Ron Jaluai vzw (1)

69

Temmerman Johan

Liezeledorp 65
2870
België

Puurs

+32 494 20 67 74
temmerman.johan@scarlet.be
www.ronjaluai.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

7

ARTISTS: Johan Temmerman (België); Bram Verheyen (België); John
Keymeulen (België); Jo Geerts (België); Corinna De Jonge (België); Nele
Descheemaeker (België); Katrien Verlinden (België);

huidige verblijfsplaats
Puurs (België);

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Bartenders d'HELLuxe
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!
Deze act kan zowel bij donkerte, als bij daglicht gebracht worden
en kan worden aangepast op maat!

https://www.facebook.com/ronjaluai/videos/2380355448957662/

Ron Jaluai vzw (2)

70

Temmerman Johan

Liezeledorp 65
2870
België

Puurs

+32 494 20 67 74
temmerman.johan@scarlet.be
www.ronjaluai.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

7

ARTISTS: Johan Temmerman (België); Bram Verheyen (België); John
Keymeulen (België); Jo Geerts (België); Corinna De Jonge (België); Nele
Descheemaeker (België); Katrien Verlinden (België);

huidige verblijfsplaats
Puurs (België);

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Fire & Flora
2:00 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! Neem de
gsm alvast ter hand want dit wil iedereen vastleggen!!!
Deze sfeer wordt extra versterkt door feeërieke muziek!

Sacred Places (1)

71

De Keyser ben.

Fonteinstraat 96-1
3050
Oud-Herverlee
België
+32 476 905 793
ben.sacredplaces@icloud.com
www.sacredplaces.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

7

ARTISTS: ben. de keyser (België); Jesse De keyser (België); Sarah Selfslagh
(België); Olivier Immier (België); Jules De Royer (België); Singer (België);
Stahehand (België);

huidige verblijfsplaats

professioneel /
professional /
professionnel

Hyper-Sphere
2:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Lichtinstallatie HYPER • SPHERE. De Maan, onze Aarde bij dag en
nacht, planeet Mars en Venus. Alle hemellichamen die met de
huidige ruimtetechnologie door mensen bereikt kunnen worden.
Het is een 360° projectie op een gigantische bal, een landmark dat
de aandacht trekt. De installatie werkt in alle omgevingen, zowel in
parken als in een stedelijke omgeving.
Licht installatie - 360° - projectie op een grote bal.

https://vimeo.com/381116193

Sacred Places (2)
De Keyser ben.

Fonteinstraat 96-1
3050
Oud-Herverlee
België
+32 476 905 793
ben.sacredplaces@icloud.com
www.sacredplaces.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

professioneel /
professional /
professionnel

Twinkle
2:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Twinkle is een ‘kaarslicht'installatie. Honderden kaarsen, draaiend
in de wind, vormen een warme gloed van lichtjes, een wolk van
sterren: TWINKLE.
licht installatie - Kinetisch mobiele kaarsen

https://vimeo.com/385089330
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Sacred Places (3)

73

De Keyser ben.

Fonteinstraat 96-1
3050
Oud-Herverlee
België
+32 476 905 793
ben.sacredplaces@icloud.com
www.sacredplaces.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

7

ARTISTS: ben. de keyser (België); Jesse De keyser (België); Sarah Selfslagh
(België); Olivier Immier (België); Jules De Royer (België); Singer (België);
Stahehand (België);

huidige verblijfsplaats

professioneel /
professional /
professionnel

The Hollographer
2:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De Hollographer is een grote Licht- en Videoinstallatie waarmee
Sacrd Places op een slimme manier drie-dimensionele beelden
creëert. De constructie is een hexaëder die op zijn punt staat. De
beelden zijn zeer variabel en kunnen op maat gecreëerd worden.
De installatie werkt in alle omgevingen, zowel in parken als in een
stedelijke omgeving.
Licht installatie

Sacred Places & Lyapunov
De Keyser ben.

Fonteinstraat 96-1
3050
Oud-Herverlee
België
+32 476 905 793
ben.sacredplaces@icloud.com
www.sacredplaces.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

professioneel /
professional /
professionnel

Balance at Poterne
0:20 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Balance at Poterne is een spektakelvoorstellling op maat gemaakt
voor de Poterne-wandelbrug in Ieper. Een samenwerking met de
koorddansers van Lyapunov ... koordacrobatie ...
vuurperformance ... videoprojectie ... live-zang ... Taiko-drums ...
Voor andere locties worden alle elementen aangepast aan de
mogelijkheden van de site.
Een Samenwerking LYAPUNOV en SACRED PLACES.
Een site specifieke voorstelling

74

sonjAMAZEreel

75

Mazereel Sonja

Halve Reningestraat 4
8640
Oostvleteren
België
+32 57 40 12 16
+32 474 259 400
sonjAMAZEreel@outlook.com
https://ello.co/sonjamazereel

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

10

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); Ieper (België);

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

interactive 3D streetpainting
5:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Terug naar het middeleeuws Ieper.
Voor 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

Stefaan De Winter - CirQ vzw
De Winter Stefaan

Emiel Verhaerenlaan 60
9050
Gentbrugge
België
+32 472 553 987
stefaan.spielerei@gmail.com
www.dieverdammtespielerei.be
www.cirq.be

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Jan Deneve (België); Mareille Labohm (Nederland); Stefaan De Winter
(België);

huidige verblijfsplaats
Gent (België);

professioneel /
professional /
professionnel

La Grande Boite
1:30 h oude act/old show/spectacle vieux
De kleinste discotheek ter wereld!
La Grande Boite is de misschien iets te ambitieuze naam voor ‘s
werelds kleinste dancing.
De beste DJ’s draaien voor jullie de vetste schijven onder de
gigantische spiegelbal, de dansvloer is het decor van welgeteld
één vierkante meter waar je een wilde uitspatting beleeft.

De buitenwipper heeft de massa echter goed onder controle terwijl
het voltallige personeel van de club je in de watten legt. Welkom,
welkom, welkom!

76

Tall Tales Company

77

Ruiter Tanja
HH Producties
Kromme Leimuidenstraat 2
1059 EM
Amsterdam
Nederland
+31 20 40 82 504
+31 61 60 78 534
tanja@hhproducties.nl
https://www.hhproducties.nl
https://talltales.nl

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

5

ARTISTS: Maartje Bonarius (Nederland); Harm van der Laan (Nederland); Joris
de Long (Nederland); Hannah Lennox / Jakob Lohmann (Nederland);
OTHER PERSONS: Margot Moroux (France);

huidige verblijfsplaats
Rotterdam (Nederland);

professioneel /
professional /
professionnel

One of these Days
0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een straffe madam, drie circusartiesten en honderd jongleerballen,
dat zijn de basisingrediënten van One of these Days.
Hoe richt je je leven in? Kies je voor rust en regelmaat, of zie je het
leven meer als een wedstrijd, een weg naar de top? Neem je je
vrienden mee op je pad naar succes, of neem je een short cut en
laat je ze achter?

In One of these Days testen de performers hun eigen
uithoudingsvermogen en dat van elkaar. Ze troeven elkaar af,
maken indruk en betrekken het publiek in hun spel, want niemand
wil met lege handen achterblijven.
Partneracrobatiek, dans en jongleren worden gemixt tot een
verrassende en wervelende choreografie.
Een funky show, vol energie, op een soundtrack van artiesten als
Pink Floyd, Tom Waits en Jimi Hendrix.
https://vimeo.com/313781069

Tamzen Moulding - Inverted
Moulding Tamzen
(XTRAX) Elena
22 Cantle Avneune Downes Barn
MK14 7QS
Milton Keynes
UK
+44 77 33 15 54 27
+44 77 33 15 54 27
tamzenmoulding@gmail.com; elena@xtrax.org.uk
www.invertedtheatre.co.uk

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Tamzen Moulding (UK); Aaron Marshol (UK);
OTHER PERSONS: tbc (driver) (UK);

huidige verblijfsplaats
Miton Keynes (UK);

professioneel /
professional /
professionnel

Box
0:35 h oude act/old show/spectacle vieux
Indrukwekkend hand-evenwicht, speelse acrobatie en een
mysterieuze trukkendoos.
BOX biedt een humoristisch en opwekkend verhaal over de
verbondenheid tussen broer of zus, over competitie en medelijden.
BOX onderzoekt deze speciale plaats (soms spannend en boeiend,
vaak uitdagend) die broers en zussen delen, waarin ze spelen,
waarvoor ze zorgen en waarin ze opgroeien.

Dit alles speelt zich af op, in, bovenop en rond een ogenschijnlijk
normale kubus die uitzet in de loop van de show.
Ze gebruiken hun verbeelding, vaardigheden en acteertalent om te
vechten voor de aandacht van het publiek... om uiteindelijk enkel te
leren dat echt succes dichter bij thuis wordt gevonden.

https://invertedtheatre.co.uk/twofolio/box/

78

Teatro SÓ

79

Fernandes Sergio
Töws Anna
Kunstquartier Bethanien
Mariannenplatz 2 - E55
10997
Berlin
Germany
+49 157 23 45 26 84
+49 157 23 45 26 84
Booking@teatro-so.com
Teatro-so.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Sérgio Fernandes (Portugal); Ana Gabriel (Portugal);
TECHNICIANS: Ferdinand Breil (Germany);

huidige verblijfsplaats
Berlin (Germany);

professioneel /
professional /
professionnel

Sorriso
0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Een poëtische show over liefde en herinneringen.
Hoe schrijf je een liefdesverhaal over eeuwige liefde, over liefde die
een leven vult, tot het einde der dagen en nooit eindigt voor zij die
nog het verleden aanschouwen?
Het schrijven van dit liefdesverhaal begint niet bij de heroïsche
dood van Romeo en Julia, het vloeit voort uit het hele leven van
een oud koppel, van een koppel voor wie de liefde het hele
vervulde leven is. De dood van de ene vult het leven van de ander
met eenzaamheid. Een eenzaamheid die fantomen tot

leven brengt door de kracht van de herinneringen.
Degene die heenging is onzichtbaar nu, alhoewel zijn ziel degene
die bleef zegent en hij zich nestelt in de ademhaling van wie hem
liefhad, wachtend op de hereniging, wetend dat het leven nog
verdergaat.
Eenzaamheid is een terugkerend thema in het spel van Teatro Só,
maar de personages zijn niet gedreven door wanhoop of
vertwijfeling, maar eerder door reflectie en de dankbare
herinnering.
https://www.youtube.com/watch?v=yDzjJB6hi8Q&feature=emb_logo

The Show Globe

80

Kennett Nikki
(XTRAX) Elena
37 Greenways
PO21 4QE
UK

Pagham

+44 077 75 92 74 45
nikki@theshowglobe.co.uk; ; elena@xtrax.org.uk
www.theshowglobe.co.uk

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

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

huidige verblijfsplaats
Pagham (UK);

professioneel /
professional /
professionnel

Enchanted Flower Globe
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
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.

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/292921911

Thingumajig Theatre

81

Kim Andrew
(XTRAX) Elena
Ashenhurst Road 9
OL14 8EB
Todmorden
UK
+44 1706 81 26 45
+44 79 28 33 09 06
andrew@thingumajig.info; elena@xtrax.org.uk
http://thingumajig.info/

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

3

ARTISTS: Andrew Kim (South Korea); Kathy Kim (UK); Stephan Pope (UK);

huidige verblijfsplaats
Hebden Bridge (UK);

professioneel /
professional /
professionnel

Ghost Caribou
0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Reuzengrote verlichte creaturen, deels rendier, deels geest en
begeleid door een wilde herder, schuimen een mystieke wereld af
na het invallen van de duisternis. Als ze een publiek rondom zich
verzameld hebben bakenene ze een ruimte af om hun buitenaardse
ceremonie te brengen. Met muziek, zang en schaduwtheater
vertellen ze hun verhaal van hun verloren thuis, onmogelijke
migraties en sprankels hoop vooraleer ze hun reis verder zetten in
hun mooie spookachtige droomwereld van de nacht.

Ghost Caribou is een walkact met een show op een vaste plaats. 4
meter grote rendier-poppen met lantaarns en een herder spelen op
hun weg in de straat. Ze hebben interactie met het publiek. Dan
stoppen ze en spelen een voorstelling van 15 minuten met muziek,
beweging en schaduwspel, om dan weer verder te trekken.

https://www.youtube.com/watch?v=hC0W7Ws8ejA
http://thingumajig.info/projects/ghost-caribou/

Toc de Fusta

82

Alfaro Sandra

Sant Jordi, S/N
25612
Les Avellanes
Spain
+34 6 44 40 21 62
+34 6 44 40 21 62
espectaclespectacular@gmail.com
www.tocdefusta.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

4

ARTISTS: Laura Utgé (Spain); Alfred Boràs (Spain);
OTHER PERSONS: Núria Reixach (Spain); Sandra Alfaro (Spain);

huidige verblijfsplaats
Les Avellanes (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

l'atelier
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
l'aterlier is een bijzonder workshop voor schrijnwerkers in spe,
waarbij de machines vanzelf werken. Een eigenaardige workshop
waarbij het spel noodzakelijk is.
Wie het atelier bezoekt krijgt de gelegenheid om te ontdekken, te
spelen en alle gereedschap te gebruiken, maar ook om te kijken in
de schuiven en in alle hoekjes en kantjes.
Ontdek de plaats waar "Crusoe's friends" gecreëerd werden en
treedt binnen in de geest van deze eenzame schipbreukeling.

Robinson Crusoe had er genoeg van zijn vrije tijd niet te kunnen
delen met iemand anders en besloot vrienden te maken van
opgeviste wrakstukken van een gezonken schip.
Deze interactieve installaties zijn bedoeld voor kinderen vanaf 7
jaar...

https://youtu.be/LdKzFlF6LBY

Twisted Fairground

83

Knight Matt

c/ Bolivia 7,
8018
Barcelona
España
+34 6 59 39 86 63
+34 6 59 39 86 63
matt@twistedfairground.com
www.twistedfairground.com

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
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3

ARTISTS: Matt Knight (UK); Christine Pockorny (Germany); Yke Maas
(Nederland);

huidige verblijfsplaats
Barcelona (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

... Fruitful Curiosities?
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Maak je klaar, stroop de mouwen op voor een rit door de recessen
van de realiteit... een carnaval van vreemde en wonderbaarlijke
attracties. Ga aan boord van de spooktrein naar het ultieme
kwakzalvers museum beheerd door... wie? Nomadische sjamanen?
Scholieren? Of schaamteloze leugenaars en wilde opportunisten.
The Twisted Fairground verzekert dat je zal horen wat je wilt horen.
Aanschouw een zeldzame opportuniteit, een komische fysische
reis doorheen een wereld van geautomatiseerd poppentheater en
installaties.

Verkopen ze een uitweg ... of een weg ernaartoe? Of is dit alles
alleen meer een kleurrijke oplichterij... en kunnen we het verschil
niet meer vatten? Twisted Fairground presenteert een
meeslepende theatrale reis dat terzelfdertijd misleidt en verbijstert.
Neem voor 40 minuten plaats in de ruimte van 12 x 12 meter. Met
ook nog drie andere kleinere installaties en andere shows wordt de
kinetische wereld van de mechanieken uit de 21e eeuw
samengebracht met het schaduwspel en truucjes uit de 19e eeuw.
http://www.twistedfairground.com/installations.php
https://vimeo.com/16360017

UpArte Cia.

84

Plaza Bohemia, edf Belen 1, Portal 2, 4B
30009
Murcia
Spain
+34 659 19 33 73
+34 669 57 12 57
uparte.cia@gmail.com
www.ciauparte.es

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer
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ARTISTS: Anjara Moreno Egea (Spain); Gisela Segatti (Argentina); Guimel
Amaro Martin Conesa (Spain); Ruben Martinez Sanchez (Spain); Oscar Vilas
Rivero (Spain); Israel Bernabe Gallego (Spain); Jesús Fuentes Albaladejo
(Spain);
TECHNICIANS: Pedro Antonio Bermejo (Spain);
OTHER PERSONS: Vitaly Motuzka (Spain);

huidige verblijfsplaats
Murcia (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

Áureo
0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Acrobatie op zeer hoog technisch niveau, uitgevoerd in een ruimte
waarin de relatie tussen objecten en mensen met heel veel precisie
en argumenten is berekend. Niets is toevallig.
Áureo streeft ernaar om een aantrekkingskracht naar het visuele te
creëren, een contrast tussen het gemoedelijke en het onzekere in
elke acrobatie, elke sprong, elke val.
Alhoewel er geen enkele leidraad is, nodigt hun show ons uit om
het pad van de transformatie te volgen. Het decor verandert
voortdurend tijdens alle handelingen.

De artiesten nemen ons bij de hand op dit pad vol beelden,
acrobatie, muziek en emoties. Binnen deze esthetische en
geordende omgeving gaan ze de humor niet uit de weg. Situaties
die op de meest menselijke manier worden opgelost, brengen de
absurditeit van het normale aan het licht.
Áureo is een dynamische en onderhoudende circusvoorstelling die
verschillende disciplines samenbrengt: handstand, banquine,
russische bar, jongleren en manipulatie van de voorwerpen die het
decor vormen.
https://www.youtube.com/watch?v=qXdC7bnidxA
https://www.youtube.com/watch?v=8kxXP_jKELQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=43a8GJk7ycc&feature=emb_logo

Vol'e Temps

85

Ortiz Sara
Saray
Nave Estreyarte
Ctra de Otura- Dílar,s/n
18152
Dílar- Granada
Espagne
+34 682 08 36 83
voletemps@gmail.com
http://voletemps.com/distans

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

4

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

huidige verblijfsplaats
Grenade (Spain);

professioneel /
professional /
professionnel

DistanS
0:55 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
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

Vuurkunst

86

Schoonens Annemarie

België
+32 476 06 25 27
vuurkunstperformance@gmail.com
www.vuurkunst.net

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer

2

huidige verblijfsplaats
Leopoldsburg ();

professioneel /
professional /
professionnel

Vuur-kunstwerk-installatie vuuropstelling
2:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

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 ZigZag kubus Vuur-kunstwerk-installatie
2:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
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.youtube.com/watch?v=xnKtE7vIfgc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QjrV1dGA--I&feature=emb_logo
https://www.vuurkunst.net/gallery

Zwermers

87

De Belder Wouter
Wolters Inez
Elandsgang 8
5042 LP
Tilburg
Nederland
+32 486 36 25 23
+32 486 36 25 23
wouter@zwermers.nl; inez@zwermers.nl
www.zwermers.nl

deze groep was geselecteerd voor en klaar om op te treden op De Gevleugelde Stad Ieper 2020
aantal personen op toer
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ARTISTS: Inez Wolters (Nederland); Paul van de Waterlaat (Nederland); Wouter
De Belder (België);
TECHNICIANS: Sander Verbiest (Nederland);

huidige verblijfsplaats
Tilburg (Nederland);

professioneel /
professional /
professionnel

Pan~// Catwalk
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Pan~
(Grieks; onzijdig voorz.: ‘Alle~’ )
Een onderzoek dat de normatieve kaders rondom vrouwelijkheid
en mannelijkheid bevraagt, doorbreekt en nieuwe voorstellen doet.
De mens ontdaan van hokjes, terug naar de kern.
Draagt de mens kleding of kleding de mens?
In deze sterk repetitieve en beeldende performance wordt het
lichaam behandeld als blank canvas.

Steeds nieuwe identiteiten verschijnen en verdwijnen. Een ode aan
de rijkheid, verscheidenheid en kleurheid van mensen.
De performance kan worden gespeeld in een unieke zelfgebouwde
constructie van steigerbuizen, een echte blikvanger in het
straatbeeld of op het festivalterrein.
Pan~// Catwalk is ontwikkeld in september 2018 en beleefde haar
premiere op Smeltkroezen in de Nieuwe Vorst.

https://vimeo.com/353527152
https://vimeo.com/305944755

