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aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats



Peeters Dries

Bukkersstraat 32
8900 Ieper
België

+32 479 185 498
dries.peeters94@gmail.com

Abruit 1

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.

Abruit
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:00 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

2
ARTISTS: Dries Peeters (België); Lukas De Clerck (België);

Ieper (België); Brussel (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/QVuKKdSHUQc

-



de Bruijn Jelle

M van Nimwegenpad 13
3813 CL Amersfoort
Nederland

+31 6 24 66 12 98
info@actic.nl

Actic (1) 2

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’.

Actic Airlines
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Jelle de Bruijn (Nederland); Leo van der Veen (Nederland); Janneke
Everaars (Nederland);

Amersfoort (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/389457274

https://vimeo.com/395425628

www.actic.nl

https://actic.diezitgoed.nl/nl/actic-airlines



de Bruijn Jelle

M van Nimwegenpad 13
3813 CL Amersfoort
Nederland

+31 6 24 66 12 98
info@actic.nl

Actic (2) 3

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.

photo-oud-o-maat
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Jelle de Bruijn (Nederland); Leo van der Veen (Nederland); Janneke
Everaars (Nederland);

Amersfoort (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.actic.nl



Schvarzstein Adrian
Sirvyte Jurate

Carrer amistat 22 2-1
8005 Barcelona
Spain

+34 6 49 73 84 93
greenbed@hotmail.com

Adrian Schvarzstein and Jurate Sirvyte 4

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!

Arrived
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Adrian Schvarzstein (Argentina); Juraste Sírvyte (Lithuania);

Barcelona (Spain); Vilnius (Lithuania);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=fwnEcHw8gLA

https://www.youtube.com/watch?v=EUptnMkza3c

https://www.youtube.com/watch?v=QKrY5ETXTJA

www.adrianschvarzstein.com



Melief Rachel

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

AIRA vertical wall dance 5

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.

N.M.G No More Gravity
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

7
ARTISTS: Rachel Melief  (Nederland); Dimiter Simeonov (Bulgarije);
Micka Karlsson (Zweden); Sarah Kooij (Nederland); Richard Verbree (Nederland);
Alma Nieto (Spain);
TECHNICIANS: Ignas (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.benchatheater.nl

www.verticalwalldance.com



Kucera Viktor

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

Altrego 6

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.

Rider Mo
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Viktor Kucera (Czech Republic); Dirk Volkmann (Germany);
OTHER PERSONS: Andrea Kucera (Germany);

Hildesheim (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.altrego.de



Kristin McCarthy Anna

8
10
10411 Tallinn
Estonia

+37 25 64 70 241
annakristin.mc@gmail.com

Anna Krazy 7

"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.

All Strings Attached
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

1
ARTISTS: Anna Kristin McCarthy (Estonia);

Tallinn (Estonia);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

https://www.annakreations.com/



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

Apocalyptic Circus 8

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

My House
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Linn Broden  (Sweden); Sunniva Byvard  (Denmark);
TECHNICIANS: Tom Richmond  (UK);
OTHER PERSONS:  Nora Richmond (child) (UK); Eva Siljeholm (Nanny)
(Sweden);

Bristiol (UK); Copenhagen (Denmark);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

http://linnbroden.com/apocalyptic-circus/



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

Barbara Probst – Compagnie le meme balle 9

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.

Histoire d'eau
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Barbara Probst (Austria);
TECHNICIANS: Diab Facundo (Argentina);
OTHER PERSONS: Mélanie Arnaud (France);

Avignon (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/295178804

https://vimeo.com/295174564

www.lamemeballe.fr



Benoit Ruben

Spinnerijstraat 105
8500 Kortrijk
België

+32 495 783 599
ruben@bolwerk.be

Bolwerk 10

Booster’s Treatment Center is interactief belevingstheater op
locatie. De voorstelling zoekt de grens op tussen (pseudo-)
wetenschap en fantasie, tussen amusement en maatschappij-
kritiek.
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

Booster's Treatment Center
nieuwe act/new show/spectacle nouveau2:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

7
ARTISTS: Ruben Benoit (België); Servaas Benoit (België); Thomas Logghe
(België); Wouter Verdegem (België); Eline Vyncke (België); Ellen Neyt (België);
Ward Sulmont (België);

Kortrijk (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.bolwerk.be



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

Bubble On Circus 11

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.

La vie est bulle
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Mariano Hernan Guz (Argentina); Anna Egle Sciarappa (Italy);
OTHER PERSONS: Alekos Ottaviucci (Italy); Ilaria Fioretto (Italy);

Bologna (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/369719361

www.bubbleoncircus.com



Renouard Nadja

Impasse de l’avenir, 20
4020 Liège
Belgique

+32 496 298 712
mail@demant.be

Buguel Noz Marionnettes 12

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.

 Earth and Fire poetry
oude act/old show/spectacle vieux0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Nadja Renouard (France);

Liège (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.youtube.com/watch?v=Ns2aFGJBtpU

http://www.demant.be/buguelnoz/



Gascon Berta

ConMuchoArte
Carretera Robres - Grañen s/n
22260 Grañen
Spain

+34 6 10 96 12 92
info@conmuchoarte.net

Chimichurri 13

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

Anyway
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Rafael Dante (Argentina);

Madrid (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/143794894

https://vimeo.com/88756936

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

https://www.chimichurricircoeventos.com/



McCarthy Chris

8
10
10411 Tallinn
Estonia

+37 25 64 70 241
fractafire@gmail.com

Chris Blaze 14

"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.

The Fire Ninja
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Chris MacCarthy (Australia);

Tallinn (Estonia);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

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

https://www.chrisblaze.net/



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

Cia Pau Palaus 15

"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!

Fané Solamente
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Pau Palaus Durbau (Spain);  (Spain);
TECHNICIANS: Maria Soler Carrasco (Spain);
OTHER PERSONS: Baby (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.ciapaupalaus.com



Gascon Berta

ConMuchoArte
Carretera Robres - Grañen s/n
22260 Grañen
Spain

+34 6 10 96 12 92
info@conmuchoarte.net

Cia. FrutillasConCrema 16

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!

Fatiga
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Claudio Martínez (Chile);
TECHNICIANS: Pia Oliva (France);
OTHER PERSONS: Berta Gascon (Spain);

Madrid (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.youtube.com/watch?v=Z2ZynpUbsxA

https://www.ciafrutillasconcrema.com/



Lodoli Marta

rue du canada 40
1190 Forest
Belgique

+32 483 358 643
ciedeschaussonsrouges@gmail.com

Cie des Chaussons Rouges 17

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...

Nadir
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Marta Lodoli (Italy); Julia Brisset (France); Léo Schemmel (France);
OTHER PERSONS: Audrey Bossuyt (België);

Bruxelles (België); Paris (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.ciedeschaussonsrouges.be



Desruelles Sylvain

5 place Clothilde de Surville
07200 Aubenas
France

+33 6 42 05 58 86
contact@ciedescieuxgalvanises.fr

Cie des Cieux Galvanisés 18

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.

Des Accords de Mât
oude act/old show/spectacle vieux0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Gabriel Rainjonneau (France); Sylvain Desruelles (France);
OTHER PERSONS: Céline Sin (France);

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

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/303131432

https://vimeo.com/195367703

http://www.ciedescieuxgalvanises.fr



Poulin Denis

6 reu St Domingue
44200 Nantes
France

+33 6 08 16 14 08
denis@plusplusprod.com

Cie Les Invendus 19

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.

Accroche-toi si tu peux
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Nicolas Paumier (France); Guillaume Cachera (France);

Vannes (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/203148367

https://vimeo.com/289073803

https://www.cielesinvendus.com;
cielesinvendus@outlook.fr



Leroy Régis
Swaelens Ingrid

Haantjeslei 142
2018 Antwerpen
België
+32 477 390 131
+32 477 284 648
contact@compagniedumirador.com

Cie Mirador 20

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!

Up-Time
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Ingrid Swaelens (België); Régis Leroy (België);

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

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.compagniedumirador.com



Kaukoranta Veera

Ab Joy Diffusion
Rue de Suisse 9
1060 Saint-Gilles
Belgique

+32 483 65 26 90
abjoydiffusion@gmail.com

Cie Modo Grosso 21

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.

Entre-cordes
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Alexis Rouvre (France); Déborah Colucci (France);
OTHER PERSONS: Veera Kaukoranta (à confirmer) (Finland);

Bruxelles (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/376986524

http://modogrosso.be/

https://www.abjoydiffusion.com/entre-cordes-en



De Kinder  Marth

Bornestraat 2
3012 Wilsele
België

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

Cie Sans Soucis vzw - Marth De Kinder 22

‘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.

Dismorphed
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:15 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Marth De Kinder (België);

Leuven (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.ciesanssoucis.com



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

Circ Panic 23

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...

MiraT
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Jordi Panareda Pou (Spain); Jose Ignacio Arias Contreras (Chile);

Campins (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/7MStihd7qlA

www.circ-panic.com



Plotnikova Anna

sant Leopold, 63
8221 Terrassa
Spain

+34 90 46 603
circpistolet@gmail.com

Circ Pistolet 24

"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.

Without feet on the ground
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Enric Petit (Spain); Tomas Cardus (Spain);
TECHNICIANS: Marc Hidalgo (Spain);
OTHER PERSONS: Anna Plotnikova (Spain);

Terrassa (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=_hkcMwrn5Y8&t=11s

http://tvbergueda.alacarta.cat/reportatges/capitol/fira-mediterrania-circ-pistolet

www.circpistolet.cat



Pokorný Václav
Holotová Soňa

Hlavní 34
74285 Vřesina
Czech Republic
+420 608257694
+ 420 725 373 155
s.holotova@ctjartproduction.cz; s.holotova@ctjart.cz

Cirkus trochu jinak, z.s. 25

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!

"Konkurz" ( Audition )
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

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);

Ostrava (Czech Republic );

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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%

www.cirkusjinak.cz



Dicembre Christel

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

Compagnia Circolabile 26

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.

Click, le bruit de l’âme
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Andrea Menozzi (Italy);
OTHER PERSONS: Christel Dicembre (België);

Quattro Castella (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.circolabile.it



Pampaloni Franca

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

Compagnia Trioche 27

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.

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.

Troppe Arie

OPERA GUITTA Opèra saltimbanque

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:40 h

0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Franca Pampaloni (Italy); Irene Geninatti Chiolero (Italy); Nicanor
Cancellieri (Argentina);
TECHNICIANS: Luca Carbone / Elia Origoni (Italy);

La Spezia (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/171432546

https://youtu.be/ijPlX7WCPxY

https://youtu.be/9w8rKLu4EJE

www.trioche.com



Lemineur Jonas

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

Compagnie Check 28

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?

The Scream
0:15 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

2
ARTISTS: Sien Beyers (België); Jonas Lemineur (België);

Antwerpen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

compagnie-check.be



Lefèvre Eric

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

Compagnie des Quatre Saisons 29

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.

Joséphine, transport sauvage
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Eric Lefèvre (België); Gert Segers (België); Frédérique Prohaczka
(België); Fanchon Lefèvre (België);

Bassenge (Liège) (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=7wmoHbkncrM&feature=emb_logo

www.4saisons.be



Prost Antoine
Clément

Escudelettes
84400 Saignon
France

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

Compagnie du Courcirkoui 30

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.

Chemins...
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Clément Gambarelli (France); Antoine Prot (France);

Saignon (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/8f65F-3OfA8

www.courcirkoui.com



Rouquet Manon

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

Compagnie Monad 31

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.

Yin Zéro
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Cyrille Humen (France); Van-Kim Tran (France);
OTHER PERSONS: Manon Rouquet (France);

Paris (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/312691439

https://www.youtube.com/watch?time_continue=189&v=9rfJ6gDBvb0&feature=emb_logo

http://ciemonad.com

www.ciemonad.com



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

Company Chameleon (1) 32

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.

Push
oude act/old show/spectacle vieux0:17 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Kevin Turner (UK); Theo Fapohunda (UK); Juliana Javier (USA);
OTHER PERSONS: Anthony Missen (UK);

Manchester (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/48549373

https://vimeo.com/48546849

www.stdma.com

www.companychameleon.com



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

Company Chameleon (2) 33

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!

Amaranthine
oude act/old show/spectacle vieux0:14 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Kevin Turner (UK); Theo Fapohunda (UK); Juliana Javier (USA);
OTHER PERSONS: Anthony Missen (UK);

Manchester (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/293513546

https://vimeo.com/284121420

www.stdma.com

www.companychameleon.com



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

Company La Tal 34

Ding, dong, ding, dong...de toestellen beginnen te bewegen... Tic-
tac, 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.

Carilló
oude act/old show/spectacle vieux0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Andreu Sans (Spain); Jose Alejandro Navarro (Spain); Manuel
Sebastian (Spain);
TECHNICIANS: Enrico Caso (Spain);
OTHER PERSONS: Fiona Rycroft (Spain);

Rubi (Barcelona) (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

http://www.youtube.com/watch?v=5-ZyHQvvAjU

www.cialatal.com



Creyf Kenneth

Meibloemstraat 88
9000 Gent
België

+32 486 898 277
info@devuurmeesters.be

De Vuurmeesters 35

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.

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.

Vuurlandschappen

Lantaarns

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

3:00 h

3:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.devuurmeesters.be



Bertel Cathy

Patersmotestraat 24
8500 Kortrijk

+32 488 084 741
cathy@dendraad.com

Den Draad 36

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.

The Wild Rapunzel
nieuwe act/new show/spectacle nouveau8:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Cathy Bertel (België);
TECHNICIANS: Alain De Coene (België);

Kortrijk (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=jAwKxpTUI8k&feature=emb_logo

www.dendraad.com



van den Akker Yvonne

Fazantenweg 37hs
1021 HK Amsterdam
Nederland

+31 6 11 19 81 50
yvon@directieenco.nl

Directie & Co 37

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.

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.

Life is short. Buy that dress.

Multiples

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

oude act/old show/spectacle vieux

0:30 h

0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Yvonne van den Akker (NL); Kathrin Gramelsberger (DE); Kim Loing
(NL); Rozemarijn de Neve (NL); Andrea Beugger (CH);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/345871584

https://vimeo.com/369424582

www.directieenco.nl



Seng Fatt Beh

No. 101, Zhong Cheng Road, Section 2
11153 Taipei
Taiwan

0966452123 (Taiwan)
behsengfatt@gmail.com

Double V 38

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.

DoubleV
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:10 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

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);

Taipei (Taiwan);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/Bt_Aune7pEk

www.instagram.com/doublev_vv/  (instagram)



Rocher Nicolas

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

Duo Mimikry 39

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!

Visual Short Stories
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Nicolas Rocher (France); Elias Elastisch (Germany);
TECHNICIANS: Philipp Tholey (Germany);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/254108515

https://vimeo.com/366239459

www.duomimikry.de



Van der krieken Gust

Moststraat 2
2811 Hombeek
België

+32 476 45 12 31
toverspel@telenet.be

Dwaallicht vzw 40

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.

sfeerschepping
nieuwe act/new show/spectacle nouveau3:00 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

Mechelen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/7KfNw4ooCeA

www.toverspel.be



Blunk Torsten

Hinterhaus
Hartmann-Ibachstraße 65
60389 Frankfurt
Deutschland
+49 177 75 03 684

info@schoenes-wasser.de

Ensemble Kroft 41

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.

Schönes Wasser  ein Wassercafe
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Torsten Blunk (Germany); Silke Hanna Linde (Germany);
OTHER PERSONS: Lilli Linde (child 12 years) (Germany); Zoe Linde (child 5
years) (Germany);

Frankfurt am Main (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=gNOcNMK8V6w

www.schoenes-wasser.de



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

Fabrizio Rosselli 42

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!!!

Bakéké
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Fabrizio Rosselli (Italy);
TECHNICIANS: Yaïro Deru (Ireland);

Toulouse (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.fabriziorosselli.com



Cardoen Griet

Keiberg 15
9050 Gentbrugge
België

+32 475 31 32 37
guapacreations@gmail.com

Guapa! 43

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, …

GuapaWonderland
oude act/old show/spectacle vieux2:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Griet Cardoen (België); Patrick Gerrits (België); Sofie Van Herck
(België);

Gentbrugge (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

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

www.guapacreations.com



Lesort Marion
Heck Chantal
Tropic Sound Circus vzw
Veldekenswegel 13
9340 Lede
België

+32 495 16 86 92
chantal@lachouettediffusion.com

Hands Some Feet 44

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

Hands Some Feet
oude act/old show/spectacle vieux0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Lisa Näykki (Finland); Jeromy Zwick (Australia);
OTHER PERSONS: Marion Lesort (France);

Bruxelles (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/353324496

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

http://www.handssomefeet.com/



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

Holoqué 45

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.

La caixeta (The Little Box)
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Diego Xavier Caicedo (Ecuador); Miquel Vallès (Spain);
OTHER PERSONS: Jordi Villacampa Viñes (Spain);

Bellpuig (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.holoque.es



Schroeder Mary
Neumann Anne-Julia

Rue de la glacière 40
1060 Saint-Gilles
Belgium

+32 472 64 67 65
companyhopscotch@gmail.com

Hopscotch 46

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.

Catch You Later
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Anne-Julia Neumann (Germany); Mary Schroeder (USA);

Brussels (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=_5lu4KDS7FA

https://www.hopscotchcircus.com/



Vereijken Rebecca

790 route de saint-jacques
06810 Auribeau sur Siagne
France

+33 78 32 35 399
ino.kollektiv@gmail.com

INO Kollektiv - Cie L 47

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.

INO
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

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);

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

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/329405672

inokollektiv.wixsite.com/inok



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

Joli Vyann 48

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?

Lance Moi En L´air
0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Jan Patzke (Germany); Olivia Patzke (UK);

Ringwood (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.joli-vyann.com



L. Vidal Jordi

Moricharplein,  52
1060 Brussels
Belgium

+32 478 32 99 78
vidaldance@yahoo.fr

Jordi L. Vidal 49

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

An Encounter
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Julie Querre (France); Youri de Gussem (België); Jordi L. Vidal
(Spain);

Brussels (België); Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/284922086

http://www.jordilvidal.net/an-encounter/



Monten Joshua

Dapplesweg 2
3007 Bern
Suisse

+41 76 32 35 830
joshuamonten@hotmail.com

Joshua Monten 50

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.

Romeo, Romeo, Romeo
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Joshua Monten (CH); Konstantinos Kranidiotis (GR); Jack Wignall
(GB); Noa Van Tichel (BE);

Berne (Suisse); Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/318956031

https://vimeo.com/354161661

www.joshuamonten.com



van Dijken Menno
van Dyke Emily

Willem Molenbroekplein 13
3071 MK Rotterdam
Nederland
+31 6 11 18 73 25

mennovandyke@yahoo.com

Juggling Tango 51

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.

Juggling Tango
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Evert Menno van Dijken (Nederland); Emilie Weisse (France);
OTHER PERSONS: Jules Menno van Dijken (son, 7 years old)  (Nederland);

Rotterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

https://www.youtube.com/watch?v=sGyFmDMl2Gk&t=3s

https://youtu.be/-P3AiKDxXPo

www.jugglingtango.com



Knittel Margit

Büro Knimasch
Öschweg 10
88273 Fronreute
Germany

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

Julian Bellini - g. Traberproduktion 52

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.

Heinz Baut
oude act/old show/spectacle vieux3:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Julian Bellini (Germany);
TECHNICIANS: Georg Traber (CH);

Virieu le petit (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.knimasch.de

www.traberproduktion.ch



Sinaeve Wouter

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

Kartje Kilo - Pikz Palace - De Nonkels 53

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.

De archeologen
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

6
ARTISTS: Wouter Sinnaeve (België); Johan Feys (België); Wouter Bories
(België); Alain Rinckhout (België); Elien Kevelaerts (België); Joren Van Houdt
(België);

Ieper (België); Boechout (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.KartjeKilo.be

www.pikzpalace.be



Ruiter Tanja

HH Producties
Kromme Leimuidenstraat 2
1059 EM Amsterdam
Nederland
+31 20 40 82 504
+31 61 60 78 534
tanja@hhproducties.nl

Knot on Hands 54

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.

Brace for Impact
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

5
ARTISTS: Britt Timmermans (Nederland); Mario Kunzi (Germany); Tijs Bastiaens
(België);
OTHER PERSONS: Huub Heye (Nederland); Tanja Ruiter (Nederland);

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

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

https://www.hhproducties.nl

https://www.knotonhands.com/



Verrecas Alex

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

Kompanie ofwel 55

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.

Rupsbob
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

3
ARTISTS: Johan Lemenu (België); Alex Verrecas (België);
OTHER PERSONS: Niek Debruine (België);

Brugge (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.kompanieofwel.be



Bonura Antonio

Località Il Poggio, 7
59025 Cantagallo
Italy

+39 338 1714624
info@ildragobianco.com

Lumi – Il Drago Bianco 56

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...

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.

Lumi

Etna

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:30 h

0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Antonio Bonura (Italy);
OTHER PERSONS: Tatiana Foschi (Italy); Amina Bonura (child) (Italy);

Prato (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=YsLLe6X1RRg

https://www.youtube.com/watch?v=94oF8YVnGn8

https://vimeo.com/295912258

https://vimeo.com/292564698

www.ildragobianco.com



Wuyts Johan

Toekomststraat 19
2812 Muizen
België

+32 476 639 504
info@lyapunov.be

Lyapunov - stability in motion 57

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.

String Theorie
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

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);

Mechelen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.lyapunov.be



Fine Maor

shivtey israel 16
68099 Tel Aviv
Israel

+97 25 45 65 88 23
skywalker.co.il@gmail.com

Maor Fine Skywalker 58

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.

Caged
oude act/old show/spectacle vieux0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Maor Fine (Israel); Avinoam Sternheim (Israel); Alejandra Levi (Israel);
Rani Fain (Israel);

Tel Aviv (Israel);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/RBwd0d-iCNU

https://www.youtube.com/watch?v=KnLPLBDb718

http://caged.skywalker.co.il/index.html



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

mosaique - Feuerkunst und Artistik 59

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.

Illuminair
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

6
ARTISTS: Jana Korb (Germany); Hanna Lange (Germany); Tina Lange
(Germany);
TECHNICIANS: Hoppe Hoppinsky (Germany); Roman Tittmann (Germany);
OTHER PERSONS: Tobias Stiefel (Germany);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/WDCtql_CqdU

www.mosaique-feuershow.de



Malherbe Daphné

Passeig de la Rectoria Vella, 48
8470 Sant Celoni
Espagne

+34 617 07 08 32  (Mettre)
mumusiccircus.prod@gmail.com

Mumusic Circus 60

"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!.

Flou Papagayo
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Eva Szwarcer (Argentina); Sarah Anglada (Spain); Luc Lucario
(Spain);
OTHER PERSONS: Daphné Malherbe (France);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.mumusiccircus.com



Muller Jean-Louis

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

Natural Living 61

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.

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.

Lichtinstallatie + uitbreiding

Natural Living meets partafou

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

4:00 h

4:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Jean-Louis Muller (België); Robin Algoedt (België);

Blankenberge (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.naturalliving.be



Callebaut Nele

Gentsesteenweg 366
Zele

België

+32 497 121 569
welcome@nilahoop.be; wensenstof@gmail.be

Nila Hoop&Jules Tingles 62

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!

Wensenstof
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

7
ARTISTS: Julie Kennivé (België); Nele Callebout (België); Arjuna Deketele
(België); Kim Fruyt (België); Laila Lanssari (België); Verena Bols (België);
TECHNICIANS: Pieter Durnez (België);

Zele (België); Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/TFli1L-KW1k

www.nilahoop.be

www.julestingles.be



Foncé Gerrit

Breucq 41
9600 Ronse
België

+32 484 384 508
gerrit@partafou.be

Part A fou&Natural Living 63

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....

The Fire Ritual
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Gerrit Foncé (België); Johan Seneca (België); Manuel Maes (België);
Sofia (België);
TECHNICIANS: Kim Fruit (België);

Ronse (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

http://www.partafou.be

www.partafou.be



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

Peus de porc (1) 64

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.

Mechanical Puppet Theater
nieuwe act/new show/spectacle nouveau2:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Xesco Quadras (Spain); Ton Muntané (Spain);
OTHER PERSONS: Alina Ventura (Spain);

Centelles, Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

http://www.lamaleta.cat/en/espectacles/mechanical-
puppet-theater/



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

Peus de porc (2) 65

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.

Circumloqui
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Xesco Quadras (Spain); Ton Muntané (Spain);
OTHER PERSONS: Alina Ventura (Spain);

Centelles, Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

http://www.lamaleta.cat/en/espectacles/mechanical-
puppet-theater/



Gunson Pete
(XTRAX) Elena
Unit 4

S4 7PZ Sheffield
UK

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

Pif-Paf 66

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.

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.

Celestial Sound Cloud

Celestial Sound Cloud (short version: 45 min.)

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

2:00 h

0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Pete Gunson (UK);

Sheffield (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/299636318

www.pif-paf.co.uk



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

Puppets with Guts 67

The Lips is de nieuwste creatie van het groot poppentheater-
gezelschap 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.

The Lips
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

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);

Brighton (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/356534775

https://vimeo.com/336297367

www.puppetswithguts.com



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

Rogier Kappers 68

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.

de Glazendraaier
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Rogier Kappers (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

https://glazendraaier.nl

https://entract.nl/companies/de-glazendraaier



Temmerman Johan

Liezeledorp 65
2870 Puurs
België

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

Ron Jaluai vzw (1) 69

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!

Bartenders d'HELLuxe
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

7
ARTISTS: Johan Temmerman (België); Bram Verheyen (België); John
Keymeulen (België); Jo Geerts (België); Corinna De Jonge (België); Nele
Descheemaeker (België); Katrien Verlinden (België);

Puurs (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.ronjaluai.be



Temmerman Johan

Liezeledorp 65
2870 Puurs
België

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

Ron Jaluai vzw (2) 70

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!

Fire & Flora
nieuwe act/new show/spectacle nouveau2:00 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

7
ARTISTS: Johan Temmerman (België); Bram Verheyen (België); John
Keymeulen (België); Jo Geerts (België); Corinna De Jonge (België); Nele
Descheemaeker (België); Katrien Verlinden (België);

Puurs (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.ronjaluai.be



De Keyser ben.

Fonteinstraat 96-1
3050 Oud-Herverlee
België

+32 476 905 793
ben.sacredplaces@icloud.com

Sacred Places (1) 71

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.

Hyper-Sphere
nieuwe act/new show/spectacle nouveau2:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

7
ARTISTS: ben. de keyser (België); Jesse De keyser (België); Sarah Selfslagh
(België); Olivier Immier (België); Jules De Royer (België); Singer (België);
Stahehand (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/381116193

www.sacredplaces.be



De Keyser ben.

Fonteinstraat 96-1
3050 Oud-Herverlee
België

+32 476 905 793
ben.sacredplaces@icloud.com

Sacred Places (2) 72

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

Twinkle
oude act/old show/spectacle vieux2:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/385089330

www.sacredplaces.be



De Keyser ben.

Fonteinstraat 96-1
3050 Oud-Herverlee
België

+32 476 905 793
ben.sacredplaces@icloud.com

Sacred Places (3) 73

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

The Hollographer
nieuwe act/new show/spectacle nouveau2:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

7
ARTISTS: ben. de keyser (België); Jesse De keyser (België); Sarah Selfslagh
(België); Olivier Immier (België); Jules De Royer (België); Singer (België);
Stahehand (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.sacredplaces.be



De Keyser ben.

Fonteinstraat 96-1
3050 Oud-Herverlee
België

+32 476 905 793
ben.sacredplaces@icloud.com

Sacred Places & Lyapunov 74

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

Balance at Poterne
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.sacredplaces.be



Mazereel Sonja

Halve Reningestraat 4
8640 Oostvleteren
België
+32 57 40 12 16
+32 474 259 400
sonjAMAZEreel@outlook.com

sonjAMAZEreel 75

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...

interactive 3D streetpainting
nieuwe act/new show/spectacle nouveau5:00 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

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);

Oostvleteren (België); Ieper (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

https://ello.co/sonjamazereel



De Winter Stefaan

Emiel Verhaerenlaan 60
9050 Gentbrugge
België

+32 472 553 987
stefaan.spielerei@gmail.com

Stefaan De Winter - CirQ vzw 76

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!

La Grande Boite
oude act/old show/spectacle vieux1:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Jan Deneve (België); Mareille Labohm (Nederland); Stefaan De Winter
(België);

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.dieverdammtespielerei.be

www.cirq.be



Ruiter Tanja

HH Producties
Kromme Leimuidenstraat 2
1059 EM Amsterdam
Nederland
+31 20 40 82 504
+31 61 60 78 534
tanja@hhproducties.nl

Tall Tales Company 77

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.

One of these Days
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Maartje Bonarius (Nederland); Harm van der Laan (Nederland); Joris
de Long (Nederland); Hannah Lennox / Jakob Lohmann (Nederland);
OTHER PERSONS: Margot Moroux (France);

Rotterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/313781069

https://www.hhproducties.nl

https://talltales.nl



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

Tamzen Moulding - Inverted 78

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.

Box
oude act/old show/spectacle vieux0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Tamzen Moulding  (UK); Aaron Marshol (UK);
OTHER PERSONS: tbc (driver) (UK);

Miton Keynes (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.invertedtheatre.co.uk



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 SÓ 79

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.

Sorriso
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Sérgio Fernandes  (Portugal); Ana Gabriel  (Portugal);
TECHNICIANS: Ferdinand Breil (Germany);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=yDzjJB6hi8Q&feature=emb_logo

Teatro-so.com



Kennett Nikki
(XTRAX) Elena

37 Greenways
PO21 4QE Pagham
UK

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

The Show Globe 80

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.

Enchanted Flower Globe
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Nikki Kennett (UK);
TECHNICIANS: Tim Kennett (UK);

Pagham (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/292921911

www.theshowglobe.co.uk



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

Thingumajig Theatre 81

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.

Ghost Caribou
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Andrew Kim (South Korea); Kathy Kim (UK); Stephan Pope (UK);

Hebden Bridge (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=hC0W7Ws8ejA

http://thingumajig.info/projects/ghost-caribou/

http://thingumajig.info/



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

Toc de Fusta 82

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...

l'atelier
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Laura Utgé (Spain); Alfred Boràs (Spain);
OTHER PERSONS: Núria Reixach (Spain); Sandra Alfaro (Spain);

Les Avellanes (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/LdKzFlF6LBY

www.tocdefusta.com



Knight Matt

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

Twisted Fairground 83

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.

... Fruitful Curiosities?
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Matt Knight (UK); Christine Pockorny (Germany); Yke Maas
(Nederland);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

http://www.twistedfairground.com/installations.php

https://vimeo.com/16360017

www.twistedfairground.com



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

UpArte Cia. 84

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.

Áureo
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

9
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);

Murcia (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.ciauparte.es



Ortiz Sara
Saray
Nave Estreyarte
Ctra de Otura- Dílar,s/n
18152 Dílar- Granada
Espagne

+34 682 08 36 83
voletemps@gmail.com

Vol'e Temps 85

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.

DistanS
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:55 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Sara Ortiz (France); Albert Moncunill Ferrer (Spain);
TECHNICIANS: Oskar Vizcaino Ríos (Spain);
OTHER PERSONS: Saray Angulo (Spain);

Grenade (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=ZAamG6Dm5TI

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

http://voletemps.com/distans



Schoonens Annemarie

België

+32 476 06 25 27
vuurkunstperformance@gmail.com

Vuurkunst 86

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

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

Vuur-kunstwerk-installatie vuuropstelling

De ZigZag kubus Vuur-kunstwerk-installatie

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

2:30 h

2:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2

Leopoldsburg ();

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.vuurkunst.net



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

Zwermers 87

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.

Pan~// Catwalk
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Inez Wolters (Nederland); Paul van de Waterlaat (Nederland); Wouter
De Belder (België);
TECHNICIANS: Sander Verbiest (Nederland);

Tilburg (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/353527152

https://vimeo.com/305944755

www.zwermers.nl



87,5

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

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats



Cannata Peppe

carrer del nord 69, 2
8330 Premià de Mar
España

+34 657 14 31 77
info@stradactiva.com

A2manos 88

Fantastisch theater met een driehoekige koepel met een capaciteit
van 35 personen. Intiem en een podium dichtbij dat ons
onderdompelt in een universum van figuren en symbolen dat ons
fascineert en opwindt.
"El Cruce" vertelt het verhaal van een kruispunt dat geen uitweg
lijkt te bieden. Met een grote dosis eenvoud en visuele poëzie
presenteert A2manos een stuk objecttheater over moed en de
zoektocht naar alternatieven.

De woorden worden vervangen door een taal zo bijzonder als
universeel: de manipulatie van de stukken van een tangramspel.

EA2manos speelt 2 x 2 uur in een eigen tent; 3 voorstellingen van
20 minuten per 2 uur.

El Cruce
oude act/old show/spectacle vieux0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Paco Hernández Falcón (Spain);
TECHNICIANS: Helper in the queue (name to be defined) (Spain);
OTHER PERSONS: Peppe Cannata (Spain);

Premià de Mar (Barcelona) (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/259898155

https://vimeo.com/301094667

http://www.a2manos.com/en/home/



Arzate Abraham

Alborsers 4
12560 Benicassim
Spain

+34 6 98 31 91 88
therecordbreaker.show@gmail.com

Abraham Arzate 89

50 minuten pure komedie, gebracht vol energie! ‘The record
breaker’ overtuigt het publiek met duizelingwekkende sprongen en
verbazingwekkende fysieke vaardigheden. Zijn doel? Het publiek
aan het lachen brengen. Van de start tot het einde van de show.
‘The record breaker’ is een unieke, grappige, originele en krachtige
voorstelling.

BORN TO WIN...
Hij is niet erg knap, slim of sterk. Maar op één vlak verschilt hij met
anderen: Hij heeft een onbreekbaar gevoel van eigenwaarde.

The Record Breaker
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Abraham Arzate (México);

Benicassim (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=kkMYv1j4ul0

https://www.youtube.com/watch?v=oIsPSJfOc0E

www.elromperecords.com



Ludwig Elena

Miguel Jinménez Reyes 20, 3ºA
3013 Alicante
Spain
+34 6 17 15 60 42

info@acrobaciaminima.com

Acrobàcia Mínima 90

Deze circusshow toont een duidelijk voornemen tot innovatie en
het gebruik van nieuwe talen voor artistieke creaties.  Acrobatie en
balanceren dragen bij aan het creëren van ogenblikken van
spanning en concentratie bij de toeschouwer. Seu-te! is een
uitnodiging om deel te nemen, samen te werken, te spelen en het
ontstaan van situaties aan te moedigen wat ervoor zorgt dat de
barrière tussen de artiest en de toeschouwer wordt doorbroken.

Het is een benadering van tradities van verschillende culturen,
Duits en Spaans, met Duitse liederen of voorwerpen van Spaanse
traditie. Het bouwen van structuren, die op het eerste gezicht niet
duurzaam zijn, maar waar voorafgaand onderzoek naar
evenwichtspunten en weerstand van materialen een belangrijke rol
spelen in deze show. Acrobatie, balans, beweging, samenwerking,
subtiliteit, actie, lachen, muziek, liedjes, zijn enkele van de
woorden die we vinden om deze show te beschrijven die niemand
onverschillig laat.

Seu-te!
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Elena Ludwig (Spain); David Consuegra (Spain);
TECHNICIANS: Iván Serrano (Spain);

Alicante (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/239597034

https://www.youtube.com/watch?v=KcNUvq1qjYg&t=

www.acrobaciaminima.com



Cangemi Adriano

Chemin de Boudou 53
31140 Launaguet
France

+39 37 13 06 46 96
adrianocangemi@gmail.com

Adriano Cangemi 91

De tuin van de eenzame vogel.

Fysiek theater in de lucht.
Een tovenaar begint een lange pelgrimstocht. Hij reist om een
heilige plaats te vinden om een tuin te planten. Hij draagt een
krachtig zaad met zich mee, een zaad dat zal groeien in de boom
van leven en dood, van waaruit de eenzame vogel zal opstijgen
naar de hoogste wolken, zachtjes zingend.

Een niet-verbale show, geschikt voor alle leeftijden.
Kan zowel in theaters als in openlucht gebracht worden.

NAGUAL moved by the wind
oude act/old show/spectacle vieux0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Adriano Cangemi (Argentina);

Toulouse (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

https://adrianocangemi.com/



Campanelli Elisa

Calle Creu dels Molers 58, 3-1
8004 Barcelona
Spain
+34 676 206 306
+34 676 206 306
elisaemiliaenrica@hotmail.com

Akro Kraks 92

Een circus-, straat- en een podiumshow. Jongen ontmoet jongen of
meisje? Clown en dwaas gevolgd door Akro-schittering en een
verleidelijke striptease voor het hele gezin (ja, het is verrassend!).
Contortie en jongleren volgen in een bizarre combinatie van
absurditeit en publieksparticipatie. Alles wordt afgerond met een
adembenemende prestatie van acrobatisch kunnen, waarbij het
publiek met open mond in hun handen zal klappen.

Twee Engelse heren (of toch niet?) halen verrassingen uit de hoed
(en het publiek). Een halfuur lang durende extravaganza van
acrobatiek, komedie, clown, contorsie en jongleren. Lach, huil en
laat je verwonderen!

Upside Down & Inside Out
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Edwin Sargent (UK); Elisa Campanelli (Italy);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=Lduq_Bpn3oU

https://www.youtube.com/watch?v=zhYIIp1WILQ

https://www.youtube.com/watch?v=Lduq_Bpn3oU

https://vimeo.com/196578885

www.akrokraks.com



Milani    Alessandro

11
vicolo tagliamento 11
23899 Robbiate
Italy
+39 33 82 71 02 36
+39 33 82 71 02 36
alegrecompany@yahoo.it

Alessandro Alegria 93

‘The Dini Show’ is een moderne voorstelling, gebracht door
ervaren goochelaars die reizen van land tot land met hun
voorstellingen. Grappig, visueel en verrassend. Objecten
verschijnen en verdwijnen, veranderen van kleur of worden op een
onverklaarbare manier aan elkaar gekoppeld. Dit  gebeurt in een
mum van tijd, zonder dat je het zelf door hebt. De toeschouwers
blijven verbaasd achter. ‘The Dini Show’ is een optreden vol
verrassende wendingen. Geschikt voor alle leeftijden, zonder
taalbarrière.

The dini show
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Alessandro Milani (Italy);
TECHNICIANS: Greta Sala (Italy);

Milano (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=nsjrJ86Akko&feature=emb_logo

www.alessandroalegria.com



Piras Alex

via simone martini n22
2143 Milan
Italy

+39 34 41 21 80 69
alexipnorika@gmail.com

Alex Piras 94

Drie poppen spelen de hoofdrol in de voorstelling ‘Tic Tac’. De
show gaat over tijd en dood. Het begrip ‘dood’ wordt hierbij niet
aanzien als het einde, wel als transformatie. De poppenspeler en de
poppen nemen de toeschouwers mee op een reis die beëindigd
wordt door symbolische objecten op scène.

Tic-Tac
oude act/old show/spectacle vieux0:15 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Alex Piras

Milan (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=e_443xcN4lE

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

legniagalla.wordpress.com



Cadwallader Amelia

Salva 89
8004 Barcelona

+34 6 28 23 18 94

las.cossas.nostra@gmail.com

Amelia Cadwallader 95

Maple Staplegun is ontsnapt uit het kantoor en de straat op om te
bewijzen aan de wereld dat ze geen gewone secretaresse is.
Gewapend met hoelahoep, kantoorartikelen en een eigenzinnige
houding, is Maple ingesteld om het publiek te laten zien dat niet
alles is wat het lijkt. Geweldige hoelahoepmanipulaties vermengd
met absurde improvisaties en fysieke komedie laat het publiek
versteld staan maar ook lachen!

Op basis van de traditionele circusringtechnieken, creëert  Maple
een melodrama dat haar dood kan zijn maar ze wordt net op het
nippertje gered door vrijwillige brandweerlieden, zodat ze haar
meest verbazingwekkende hoelahoep stunt kan uitvoeren.

Breaking Broken Dreams
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Amelia Cadwallader  (Australia);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=T5fDokE_IKw&feature=emb_logo

www.lascossasnostra.com



Lekše Ana

Vissersstraat 5, bus 302
3000 Leuven
Belgium

+386 51 207 424
ana.lekse93@gmail.com

Ana Lekše 96

Wandelen, lopen, wandelen, lopen… Deze handelingen worden
elke dag herhaald. Net zoals een machine dit doet. Elke ochtend,
elke dag, elke week, elke maand, elk jaar, elk decennium. Wanneer
je geen uitweg ziet…beland je op zolder. Je vindt er herinneringen
terug die je al lang vergeten was en onder het stof beland zijn.
Plots vraag je jezelf af: is dit het waard? Hoeveel verdriet en
ongeluk moet je opofferen voor een beetje geluk te vinden?

Op het eind moet je een beslissing nemen…Opgeven is geen optie
voor mij. Dat heb ik beslist. Hopelijk ook voor jou?

What have I found in the Attic?
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

1
ARTISTS: Ana Lekše (Slovenia);

Leuven (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/366822445

https://www.youtube.com/watch?v=f7Ei5Q5Pl8g&t=640s

https://vimeo.com/359281331)

-



Thiboutot    Andréanne

205 A Avenue Albert #3
1190 Forest
Belgique

+32 484 676 734
hoopelai@gmail.com

Andréanne Thiboutot 97

Door op een verbluffende manier de hoela hoops overal rond haar
lichaam te doen draaien, neemt deze Grote Dame u mee in een
wereld vol van verbluffende vaardigheid met een ontroerende
eenvoud.
Hoopelaï, een romantische komedie die de harten van het publiek
verwarmt.

Hoopelaï
oude act/old show/spectacle vieux0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Andréanne Thiboutot (Canada);
TECHNICIANS: Andrea Fidelio (Italy);

Bruxelles (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/80026265

www.hoopelai.net



Parkin Andrew

Hobrecht str 20
12047 Berlin
Germany
+49 178 97 56 600
+49 178 97 56 600
info@andysnatch.com

Andy Snatch 98

Tijdens de show ‘Imbalance’ jongleert Andy Snatch met tè veel
ballen. Het gevaar schuilt in een klein hoekje. Zijn coördinatie
wordt op proef gesteld. Een dreigende ramp ligt voor de hand…
puur entertainment voor de toeschouwers!

Imbalance
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Andrew Parkin (UK);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

 https://youtu.be/MDD9CXLaJ8o

www.andysnatch.com



Daro Mara
Ole

7, rue F. Lascombes
1953 Luxembourg
Luxembourg
+35 26 91 90 25 44
+35 26 91 90 25 44
contact@aramelo.net

Aramelo 99

Opwinding, adrenaline, spanning, opluchting, geluk en héél veel
plezier. Wanneer Aramelo zich op de trampoline begeeft komen al
deze factoren samen. Hun doel? Zorgen dat het publiek zich
verbonden voelt met hen èn tevens een grote lach op hun gezicht
toveren.

Aramelo ontdekte een manier waarin trampoline-kunsten
gecombineerd worden met hand-tot-hand technieken en partner-
acrobatie. Twee leuke personages vertellen verhalen voor een
breed publiek. Hun twee trampoline acts zijn beiden spectaculair
en geschikt voor elk evenement, zowel binnen als buiten.

(Un)folded
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Mara Daro (Luxembourg); Ole Schöne (Germany);

Luxembourg (Luxembourg);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/350461514

www.aramelo.net



Kokke Linda

Van Lawick van Pabststraat 36
6814 HJ Arnhem
Nederland
+31 6 41 62 06 84
+31 6 41 62 06 84
linda@denieuweoost.nl

Arnhemse Meisjes 100

‘See me notice you’ gaat over het verlangen naar fysiek contact in
een samenleving die 24/7 online en bereikbaar is. Via dans en
muziek maken de Arnhemse Meisjes en Rosine
Langbroek gedurfd en ongedwongen offline-contact, zoeken de
grenzen op met alle ongemakkelijkheden van dien en weten de
kijker te raken met hun gelaagde lichtvoetigheid.
Met hun toegankelijke buitentheater halen ze de poëtische kwaliteit
en ervaring van hedendaagse dans de donkere theaterzaal uit, en
brengen dit naar het publiek toe.

Verlaten Vrouwen is een toegankelijke dansvoorstelling voor de
openbare ruimte, gecreëerd en gedanst door vijf vrouwelijke
dansers. Al dansend onderzoeken zij alle uithoeken en
verschillende verschijningsvormen van het spectrum van ‘vrouw-
zijn’: van kracht tot kwetsbaarheid en weer terug. Op een speelse,
lichtvoetige manier gooien zij hun lichaam in de strijd, in de
herkenbare zoektocht naar hoe om te gaan met emoties als pijn,
woede, verdriet en de angst om alleen te zijn.

See Me Notice You

Verlaten Vrouwen

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:20 h

0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

8
ARTISTS: Inbal Abir (Israel); Anna Fransen (Nederland); Yeli Beurskens
(Nederland); Aïda Guirro Salinas (Spain); Kim Tuerlings (Nederland); Rosine
Langbroek (Nederland); Wout Kemkens (Nederland);
OTHER PERSONS: Linda Kokke (Nederland);

Arnhem (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/345105645

https://www.new-seeds.nl/



Gaubig Tom

mas de gentil
34980 Combaillaux
France
+33 6 48 05 25 65
+33 6 48 05 25 65
writearnold@mail.com

Arnold 101

Een combinatie van komedie, circus en theater. Arnold stelt u
graag een wetenschappelijk project voor. Hij is een gekke
uitvinder, een uitzinnige professor. Een mix van nauwgezetheid,
onhandigheid en een grote voorliefde om risico’s te nemen. Hij
verlaat de garage met een koffer. Zijn bestemming heeft hij al
gekozen, maar de gang van zaken wijzigt. Vandaag haalt hij alles
uit de kast: zijn kennis in de wetenschap, zijn talent als
klusjesman, zijn kracht, zijn behendigheid, zijn charme… wat een
kunstenaar!

Arnold doet er alles voor om die onmisbare uitvinding tot een goed
eind te brengen. Het feit dat hij geen risico’s uit de weg gaat, duwt
hem steeds verder in z’n experiment. Van gekke ideeën tot een
reeks rampen. Van georganiseerde chaos tot domino-effecten. De
grenzen van z’n ervaring worden afgetast…en net daarom valt hij
zo in de smaak van het publiek!

Arnold et la tentative balistique
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Tom Gaubig (Luxembourg);
TECHNICIANS: Joséphine Songy (France);

Montpellier (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=LtqHgGp67qg

arnoldweb.jimdo.com



Gascon Berta

ConMuchoArte
Carretera Robres - Grañen s/n
22260 Grañen
Spain

+34 6 10 96 12 92
info@conmuchoarte.net

ARTmosfera 102

Een installatie waar iedereen de kans krijgt om verschillende
circustechnieken aan te leren. Hierbij worden vaardigheden als
coördinatie, evenwicht, concentratie, flexibiliteit en kracht op de
proef gesteld.
Jongleren met diabolo’s, ballen of chinese borden, balanceren op
een touw of stelten. Al deze technieken kunnen uitgetest worden
en aangeleerd.

‘The Circus Fair’ is een uitgelezen kans om de banden met je
kinderen te versterken door hen affectie en vertrouwen te geven
tijdens het leerproces. Ideaal voor families die op zoek zijn naar
een speelse activiteit waarin ze zelf de hoofdrol spelen!

The Circus Fair
nieuwe act/new show/spectacle nouveau2:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Berta Gascon (Spain); Nacho Rodriguez (Chile); Jorge Vidal (Spain);

Zaragoza (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

http://www.conmuchoarte.net/en/show/the-circus-fair/

www.conmuchoarte.net/en/show/the-circus-fair/



Andreas Christou

rue de la Loge 62
7866 Bois de lessines
Belgique
+32 68 54 41 70
+32 478 648 612
info@artsnomades.be

Arts Nomades 103

Waar is vreugde? En wat als vreugde de wereld domineerde? Een
gevoel die je aan het dansen en zingen brengt…die duisternis
verandert in schoonheid.
Arts Nomades wil ‘vreugde’ terug haar vrijheid van bestaan geven.
Per 45 minuten worden 80 toeschouwers toegelaten. Aangezien de
zoektocht naar uitbundige vreugde ook wat risico’s kan inhouden
is er ook een ‘Vreugde Preventie Team’. Dit team weet als geen
ander hoe om te gaan met delicate situaties als controle-verlies of
buitensporig gedrag.

Where is Joy ?
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

6
ARTISTS: Andreas Christou (België); France Everard (België); Julie Carroll
(France); Jérôme Vilain (België); Charlotte Chantrain (België);
OTHER PERSONS: Julien Chapelle (België);

Lessines (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/347123986

www.artsnomades.be



Vielhaber Bettina

541, Rue du Pailleras
30560 St. Hilaire de Brethmas
France

33 6 64 54 88 92
ciedelechelle@wanadoo.fr

Ateliers Denino - Compagnie de l'Echelle 104

Twee journalisten, die eruit zien als een beetje achterhaald, maar
toch professioneel, presenteren binnen in twee radio- en
televisiestations enkele korte sketches over actualiteit en andere
gebeurtenissen.
Met behulp van bewegende voorwerpen pakken ze simpele
onderwerpen aan zoals meer werken voor..., de mode, de grote
redevoeringen, het sextoerisme, de moordenaars, de
vreemdelingen, de wereld op zijn kop... om te eindigen met een
groot liefdesverhaal.

Zonder de hinder van een tekst, maar begeleid door muziek,
geluidseffecten en andere klanken situeren deze kleine verhalen
zich tussen de lach en de galgenhumor.

Les Actualités
oude act/old show/spectacle vieux0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Bettina Vielhaber (Germany); Alain Richet (France);

St. Hilaire de Brethmas (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=f7t9yOArvOo

www.compagniedelechelle.com



Ungaro Emma
Damian

Via Pigafetta 4
74019 Palagiano
Italy
+39 34 98 82 31 93
+39 32 97 13 65 41
cia.autoportante@yahoo.it

Autoportante 105

Een verhaal van liefde en (on) evenwicht. Het gaat over de routine
van een stel, aan het begin van de dag, van een man en een vrouw
die, elk op hun ritme, zich klaar maken voor het leven. Zij is
levendig en actief, hij is meer ondeugend dan geestig. Ze
ontmoeten elkaar en blijven weg van elkaar in een magische
wereld. Hij zal haar uitnodigen naar zijn wereld en ze worden
verliefd op het koord, in een ruimte die parallel loopt aan de
werkelijkheid, waar de kracht en de wil om samen te zijn hen in
evenwicht zal houden.

Ze laten ons zien dat er altijd iemand naast ons kan zijn, klaar om
ons te helpen en een deel van de weg met ons te bewandelen, zelfs
in een wereld die volledig buiten de werkelijkheid ligt. En zoals elk
verhaal heeft ook dit een begin en een einde. Gewoonlijk sterven of
trouwen de held en de heldin, nadat ze door alle avonturen zijn
gegaan. Tussen de onvermijdelijkheid van de dood en de
continuïteit van het leven, kiezen we steeds voor de tweede optie,
waardoor nieuwe toeschouwers van het verhaal kunnen genieten.

Fuori al naturale
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Emma Ungaro (Italy); Damian Elencwajg (Argentina);

Sarzana (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=53RuXjYRQRg

https://drive.google.com/open?id=0Bz2fcf4Bq_TCYXRBT1ZHSTdBNXc

www.autoportante.it



van der Maat Paul

Petit Civry
71800 Saint-Julien-de-Civry
Frankrijk

+33 6 16 10 81 57
companybside@gmail.com

B-side company (A) 106

Er staan vijf artiesten op het podium. Deze voorstelling is een vrije
interpretatie van On ne Badine pas avec l'Amour van Alfred de
Musset in circus vorm.
“Met zwaaiend trapeze, jonglerie, handstanden, touw en acrobatiek
spelen de personages op instabiele wijze tussen het verstand en
buitensporigheid. Maître Blazius, Dame Pluch of Rosette, om
beurten ontmoeten de artiesten elkaar, gebruiken hun circus
disciplines en vertellen dit verhaal op absurde wijze.

De touwen worden het symbool van het kruis, en de jongleerballen
een manier om een vergeten jeugd her te beleven. B-side zet hun
zoektocht naar emoties en de mens voort, en deelt momenten van
plezier, verbazing en ontroering met het publiek.”

Fooling in Love
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

7
ARTISTS: Paul van der Maat (Nederland); Thibaud Thevenet (France); Marie-
Laure Volmat (France); Camille Jacquot (France); Elsa Näslund (Zweden);
TECHNICIANS: Martin Schuhler (France);
OTHER PERSONS: Ezec Le Floch' (France);

Lyon (France); Norkopping (Zweden); Bayonne (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/XH94pHWV4HY

bsidecompany.nl



van der Maat Paul

Petit Civry
71800 Saint-Julien-de-Civry
Frankrijk

+33 6 16 10 81 57
companybside@gmail.com

B-side company (B) 107

Negentien koffers staan op het speelvlak. Eromheen zitten
kinderen, staan de ouders en kijken de passanten. In het midden
staat een man, Paul. Hij is acrobaat en neemt ons mee in zijn reis.
Samen met zijn bagage danst hij voor ons een spectaculaire dans.
Daar komt een schattige beer ten tonele, Teddy. Verstopt zat hij in
een van de koffers. Teddy wordt Paul’s reisgezelschap. Samen met
Teddy ontdekt hij de wereld. Gezamenlijk maken ze hun eigen
droomwereld. Koffers worden paarden, koffers worden motoren of
ze worden een boot.

Ze paraderen op het ene moment als trotse soldaten om het
volgende moment ineens piraten te zijn, verdwaald op zee. Hun fort
wordt aangevallen. Moedig verdedigen ze zich, maar ze moeten
zich toch overgeven.
Nog eentje dan, nog één laatste avontuur!
Paul bouwt een toren, een echte. Hij heeft hul pnodig, wie biedt
zich aan? Samen met de mensen uit het publiek zorgt hij dat alles
stevig staat.
Zo. En nu naar boven! Hoger, steeds hoger!

Plus haut, encore plus haut
oude act/old show/spectacle vieux0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Paul van der Maat (Nederland);
TECHNICIANS: Fanny Abiad (France);
OTHER PERSONS: Perrine Jourdan (France);

Lyon (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/vpRIIjO_uTE

bsidecompany.nl



Jourdan Pernine

Lieu Dit Petit Civry
71800 Saint-Julien-de-Civry
France
+33 6 58 96 33 98
+33 6 58 96 33 98
diffusion.bsidecompany@gmail.com

B-side company (C) 108

Vrouw achter het stuur... bloed aan de muur.. Héél grappig!...
Gedreven door stereotypes over hun sexe komen twee jonge
vrouwen voor zich zelf op. Met gebruik van hun lichaam, hun stem
en hun fantasie stellen zij vragen bij de plaats van de vrouw in de
huidige maatschappij. Een mix van acrobatiek, poëzie en zwaaiend
trapeze, deze voorstelling speelt met de clichés op humoristische
wijze !

Femme au Volant
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Camille Jacquot (France); Flora Lacornerie (France);
TECHNICIANS: Ben Baudot (France);
OTHER PERSONS: Perrinne Jourdan (France);

Rully (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/hK3QIVCqkoU

bsidecompany.nl



van den Akker Yvonne

Fazantenweg 37hs
1021 HK Amsterdam
Nederland

+31 6 11 19 81 50
info@bakkiebikecinema.com

Bakkie Bike Cinema 109

Een enorme berg gemaakt van ong. 4000 plastic zakjes en een paar
honderd doppen, 4 meter hoog, bovenop een oude bakfiets. Een
show waarin 8 mensen tegelijkertijd hun hoofd in een berg plastic
steken (gedurende 2 minuten). Een Doe-het-zelf 5D installatie. Doe-
het-zelf betekent dat het publiek zelf, tijdens het kijken, zijn eigen
special effects maakt voor het 5D effect van de show. Het
wachtend publiek pompt lucht om zo een plaatsje te verdienen
voor de volgende show en animeert daarmee de plastic muren aan
de buitenzijde van de berg.

Terwijl buiten de berg langzaam wordt opgepompt door de mensen
in de wachtrij, beleeft binnen in de berg het publiek een doe het
zelf 5D voorstelling van film en geluid.
Met de wind in hun gezicht en de geur van de zilte natte zee, speelt
een klein rood plastic zakje op reis de onwaarschijnlijke hoofdrol.
Een plastic zak is een onooglijk ding, hij wordt pas zichtbaar als we
iets nodig hebben om onze lasten te verlichten. Voor de duur van 2
minuten toont Plastorama die schoonheid van dit wegwerpobject.

Plastorama
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Yvonne van den Akker (Nederland); Ireen Kurvers (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/305920780

www.bakkiebikecinema.com



Lanzki Tom

Agathenstr. 2
20357 Hamburg
Germany

+49 172 41 18 171
mail@baengditos.de

Bängditos theater 110

Zodra Johnny & Ronny verschijnen, krijg je ongetwijfeld de meest
gevaarlijke stunts ooit te zien. Dit stuntteam breekt gegarandeerd
alle records die ooit genoteerd werden. Ten minste…Ze doen toch
alsof…
Na zorgvuldige voorbereiding, goede opwarming en na het uitdelen
van vele kussen en handtekeningen zijn de twee supersterren klaar
voor hun grote stunt: de jump door een brandende ring. Met veel
moed gaan ze het gevaar tegemoet…Maar… Gaan ze de uitdaging
ook echt aan?

Eén auto, twee acteurs en meer dan 1000 toeschouwers. Overal en
altijd, wereldwijd en natuurlijk…Op een dag, ook in Las Vegas!

Johnny´s Stuntshow
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Tom Lanzki (Germany); Nailor Homsten (Germany);
TECHNICIANS: Olav Schneider (Germany);

Hamburg (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=fvnE918SKuc&feature=emb_logo

www.baengditos.de



Pullum Simon

35 Belgravia Street
TR182BL Penzance
England
+44 1736 36 07 95
+44 77 73 33 77 86
office@bashstreet.co.uk

Bash Street Theatre Co. 111

Dames en heren, jongens en meisjes. Laat ons je terug meenemen
naar de gouden tijden waarin helden ook echte helden waren en
schurken ook echte schurken en waar echte liefde altijd
zegevierde. Laat ons voor één keer onze stomme film ‘The
Strongman’ uitvoeren. Er is opwinding…Er is gevaar… En live
piano muziek. Kom kijken en juich de helden toe. Jouw de
schurken uit en geniet van ouderwets muzikaal amusement.
The strongman is een zwart-witte straattheater show met

acrobatische circus vaardigheden, stille komedie en live muziek.
Het verhaal gaat over een reizend circusgezelschap die zijn
hoofdact verliest. De baas (alias oplichter)  gaat op zoek naar
nieuw talent en het jonge meisje wordt gedwongen te stoppen
indien ze geen nieuwe ‘strongman’ vindt. Een reiziger arriveert en
is op zoek naar werk. Wat kan mogelijks fout gaan? De setting
bestaat uit twee circus caravans, een hek en een lantarenpaal. ‘The
strongman’ is geschikt voor alle leeftijden.

The Strongman
oude act/old show/spectacle vieux0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Simon Pullum (UK); JoJo Pickering (UK); Kesha Pullum (UK); Willum
Tiley (UK); Lochlann Pickering (UK);

Penzance (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/64790030

www.bashstreet.co.uk



Odems Margit
Claudia en Casper

Draaiweg 73B
3515 EK Utrecht
Nederland
+31 6  49 78 42 27
+31 6  49 78 42 27
cc@entract.nl

Bausch, Odems & Van Veen 112

Grondeloos/Groundless is een fysieke straattheater performance
over grenzen, grenzeloosheid en de drang naar begrenzing. Over
jezelf aanpassen aan de ander en daarmee soms een stukje van
jezelf kunnen verliezen. De vraag die centraal staat is: wat blijft er
over van jezelf, van een groep, of zelfs van een land, als de grenzen
vervagen? Waar eindig ik en begint de ander? Kan er nog een ik
zijn als wij wij zijn?

Groundless
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Marrit Bausch (Nederland); Anna van Veen (Nederland); Margit Odems
(Nederland);
TECHNICIANS: Beer ten Kate (Nederland);

Utrecht (Nederland); Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

https://troubamour.nl/groundless/



Branca Fabiola

Corso Brescia, 39
10152 Turin
Italy

+39 32 75 33 61 82
fabiolabsky@gmail.com

BìSì 113

Een voorstelling waarbij tekeningen worden geplaatst op
voetpaden, straten, stadspleinen en muren. Het tekenproces duurt
tussen de 5 en 10 uur, afhankelijk van het onderwerp. Het kan ook
langer duren indien het thema draait rond een klassiek werk of
grote afmetingen heeft. Het kunstwerk kan een specifiek thema
bevatten en/of verschillende onderwerpen. Toegankelijk voor elk
publiek, binnen en/of buiten.

Eén voorstelling per dag. Meestal heeft het schilderij afmetingen
van 2x2 meter (minimum).Afhankelijk van het onderwerp, de
grootte en de details kan het werk 2-3 dagen duren. Het publiek kan
het kunstwerk doorlopend bezichtigen.

On the road
nieuwe act/new show/spectacle nouveau8:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Fabiola Branca (Italy);

Turin (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/1pR2XBb5qjE

https://youtu.be/8cxpSSpQve4

https://www.youtube.com/channel/UC7L4x7KaHdITF19QPUYeE1Q

https://www.instagram.com/fabiolabranca/



Taraud Nicolas

Helene Göttmann Str. 5
64385 Reichelsheim
Germany
+49 172 79 255 68
+49 172 79 255 68
bobby.garden.circus@gmail.com

Bobby Garden 114

Hé jij daar, stop! Neem wat tijd, neem een pauze! Ontdek hoe
makkelijk de straat omgetoverd kan worden in een straattheater
waar kinderen en volwassenen lachen en onbekenden elkaar
ontmoeten.
BREAKDOWN COMPILATION is een spannende circus show die
een mix van acrobatie en komedie omvat. Waar de domme leidt,
volgt de slimme. Ze brengen het publiek samen en dat allemaal met
een touw!

Breakdown Compilation
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Nicolas Taraud (France);

Reichelsheim (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=NgU9_vua4vg&feature=youtu.be

www.bobbygarden.de



Franz Mareike

24480 Cadouin
France

+33 76 94 95 235
camilo@camiloclown.com

Camilo Clown 115

Camilo heeft een show gemaakt met een beetje gekke en zeer
grappige participatie van het publiek met behulp van verschillende
clown-technieken laat hij ons genieten en opnieuw beseffen
hoeveel Camilo van zijn werk houdt  ... "Camilo Fireman" speelt
met vuur en neemt brandblussen ernstig. Met hulp van kinderen en
volwassenen die deelnemen aan deze show vol humor en fantasie.
Camilo redt, op de meest grappige wijze, een meisje in gevaar ... of
zo lijkt het ...

Camilo pompier
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Franz Mareike (Germany);

Cadouin (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=mXU8svrJwFQ

https://www.youtube.com/watch?v=jnjn6oiO0Rc

https://vimeo.com/144930572

https://vimeo.com/267843232

https://www.camiloclown.com/fr/fra



Korsakov Sergey

pales 14
Riga, Moscow

Latvia

+7968 9426995
papertown@gmail.com

Cardboardia 116

‘Tamagotchi Live!’ is gebaseerd op het oude computerspel
‘Tamagotchi’ waarbij je zorg moet dragen voor je virtueel huisdier.
Enkel gaat het hier om de zorg voor een echt persoon in een
mobiele computercel. Je kan je Tamagotchi voeden, schoonmaken,
entertainen of er mee gaan wandelen. Hij zal je dankbaar zijn. Het
doel? Je personage zo gelukkig mogelijk maken. Bijgevolg zal jij je
ongetwijfeld even gelukkig voelen. Iedereen kan het spel spelen.
‘Tamagotchi’ kan gebracht worden op een vaste speelplek of als
mobiele act.

Tamagotchi Live!
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Sergey Korsakov (Russia); Michael Veerman (Nederland); Christina
Cihetti (Italy); Irina Terentéva (Russia);

Riga (Latvia (Letland));

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/365955321

https://vimeo.com/cardboardia

www.cardboardia.info



Delgado Amanda
Alejo

205 Rue de Champagne
73000 Chambéry
France

+34 6 19 43 03 59     -    +33 6 41 55 39 61
cialtagama@gmail.com

Cia Alta Gama 117

De ups en downs van een koppel versus liefde. Ze imponeert ons
met haar stem en haar muziek. Hij, haar nutteloze assistent,
onderbreekt. Een perfect clownspel. Twee idioten die in de war
raken en vechten. Het resultaat is altijd hetzelfde: het publiek lacht!
Een show die ons uitnodigt om lief te hebben, te lachen en te
dromen. Een plek waar relaties van koppels met hun complicaties
worden benaderd met humor en plezier. Een clownshow met live
muziek en geweldige acrobatie op de fiets.

Adoro
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Alejo Gamboa (Argentina); Amanda Delgado (Spain);

Chambéry (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=QhwGUGA0d2Q

http://cialtagama.com/en/



Benages Fani

Carrer Pescadors, 28a
8330 Premià de Mar
Spain
+34 6 54 92 55 51
+34 6 54 92 55 51
fani@fanibenages.com

Cia Du'K'tO 118

Cafuné is een acrobatisch duo, die gevormd wordt door twee leden
van Du’K’tO Company, Bernat Messeguer en Bàrbara Vidal. Ze
worden ondersteund door de live muziek van de Mallorcaanse
singer/songwriter Adrià Bauzà. Ondanks de eenvoud van het plot,
valt het stuk op door de lichamelijkheid van de twee artiesten
wanneer ze de evolutie van een relatie uitdrukken. Een combinatie
van circus en dans. Een samensmelting van acrobatie, duo-
acrobatie en handenstand met een persoonlijke touch.

De live muziek vormt een fundamentele pijler van de voorstelling,
een combinatie van singersongwriter-songs (uitgevoerd in
Mallorca), experimentele geluiden en elektronische muziek. De
artiest gebruikt klassieke instrumenten zoals gitaar en piano, maar
ook traditionele instrumenten zoals de regenstok, tamboerijn en
rammelaar.

Cafuné
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Bárbara Vidal (Spain); Bernat Messeguer (Spain); Adrià Bauzà
(Spain);
OTHER PERSONS: Fani Benages (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://drive.google.com/file/d/1j0XGYL3x4vL2zH7_gkrG1PnDTyPwPSaN/view

https://vimeo.com/256127129

https://vimeo.com/265634486

www.duktocompany.com



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

Cia Pau Palaus (2) 119

Welke weg hebben twee vluchtelingen afgelegd bij het verlaten van
hun huis? Naar wat zijn ze precies op zoek in hun dagelijks leven?
Hedendaagse taal, gebaren en live muziek van een clown doen ons
meer dan ooit beseffen dat iedereen ter wereld gelijk is. De clown
bewijst aan de hand van live muziek (cello) dat hij zich kan
aanpassen aan verschillende locaties èn aan verschillende
doelgroepen. Ondersteund door: Sea Change Arts (UK), Institut
Ramón Llull en Fira Trapezi Reus. Co-directed by Pau Palaus en
Adrian Schvarzstein.

Petjades
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Pau Palaus Durbau (Spain); Manu Barandiaran Mendizabal (Spain);
TECHNICIANS: Maria Soler Carrasco (Spain);
OTHER PERSONS: Baby (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=kT5jc0lmEV8&t=1s

www.ciapaupalaus.com



Casas Mercè

Camí de Cal Grill s/n
17857 Sant Joan les Fonts
Spain
+34 972 19 51 20
+34 619 86 33 07
nas@totitoronell.com

Cia. Toti Toronell 120

In een klein theater ziet Pili’s echtgenoot zich genoodzaakt om alle
rollen op zich te nemen. Per ongeluk opent hij een heel bijzonder
en ambachtelijk universum. Een universum dat hij met zijn eigen
handen heeft gemaakt (poppen, humor,…). De voorstelling werd
geïnspireerd door Alexander Calder en zo werd de show ook een
eerbetoon aan hem.

‘Ik had blond geboren kunnen worden, maar ik ben geboren met
donker haar. Ik had een meisje kunnen zijn, maar ik werd als
jongen geboren. Ik had eerder geboren kunnen worden, maar ben
later geboren. Ik had blank geboren kunnen worden, maar ik ben
zoals iedereen in kleur geboren. Alles begint hier. Leren leven in
kleur! Tinten van het leven ontdekken en op zoek gaan naar de
kleuren die verborgen zijn in transparante dingen.’

Libèlul·la
oude act/old show/spectacle vieux1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Toti Toronell (Spain);
TECHNICIANS: Kiku Martinez (Spain);
OTHER PERSONS: Mercè Casas (Spain);

Olot (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=Qxl_IeTqI9E

www.totitoronell.com



Behar Cyril

20141 Marignana
France

+33 6 85 71 36 02
cie.aremanera@hotmail.com

Cie Aremanera 121

Twee zonderlinge uitvinders, niet gewoon om hun uitvindingen te
zien slagen, maar niet bang om zich aan het werk te zetten.
Optimistisch, ambitieus, vurig, ... hun opmerkelijke aankomst en
hun fiets met twee zitplaatsen zetten de toon.
Hun doel: met hun vinger de blauwe lucht aanraken, vrij in de lucht
bewegen, het firmament bereiken...
Een onhandige constructeur en een droomster, vergezeld van
Hector, een kleine man in hout, lopen over van ideeën en
enthousiasme en hechten zich vast aan dit project dat zo oud

is als de mensheid.
In hun decor van regenschermen toveren ze de ideeën uit hun
hoed.
Op het einde, na de opeenvolging van vliegende ideeën en met
elementen uit hun voorafgaande mislukkingen zijn ze in staat om
een vliegende machine te bouwen...

Zal ze opstijgen?

Voyage en cyclopédie
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Lola Bréard (France); Cyril Behar (France); Arnaud Methivier (France);

Sollacaro (corse) (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.cie-aremanera.com



Sanchez Raquel

Duifhuisstraat 91
9000 Gent
België

+32 488690898
dislexcirque@gmail.com

Cie Dislexcirque 122

“Bang”, is de solo voorstelling van Raquel Sánchez Flechas (Cie
Dislexcirque). Intiem, scherp, tartend... een opvoering vol
schaduwkantjes, waarin een personage vanuit de luwte te
voorschijn komt om zich aarzelend en behoedzaam aan de wereld
prijs te geven. Maskers vallen genadeloos. En terwijl ze stijlvol
navigeert doorheen haar diepste angsten, bespeur je stilaan haar
ware zelf... Het publiek wordt medeplichtig, en vaart ongewild mee
naar een verrassend hoogtepunt. Een tragi-komische voorstelling
die je niet onberoerd zal laten.

Bang
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Raquel Sanchez (Colombia);
TECHNICIANS: Masi Mangogrez (België);

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=n-B9paK4Uik&feature=emb_title

https://www.dislexcirque.com/productions.html

www.dislexcirque.com



Vanhove Maxime
Lefèvre Céline

192 rue de la Croix Rougee
59200 Tourcoing
France
+33 6 09 12 03 91
+33 6 09 12 03 91
cieducirqueimprobable@gmail.com

Cie du Cirque Improbable 123

RDV is een ontmoeting met een plaats: tuin, voorhof,
tentoonstellingsruimte, kapel, schoolplein ... Het beleid van RDV is
om in een ruimte te investeren die niet gewijd is aan
podiumkunsten en er inspiratie uit te putten om een unieke
voorstelling aan te bieden. Een onbekende plek kan al zijn intimiteit
onthullen, terwijl een vertrouwde plek kan worden herontdekt in al
zijn eenvoudigheid.
Vóór de voorstelling verzamelen de twee artiesten geluiden en
gaan ze op in de atmosfeer. Vervolgens verzamelen ze live ook

geluiden en integreren ze ze in hun universum om zo de ruimte in
te palmen. RDV is ook de ontmoeting van twee kunstenaars: een
jongleur-danser en een danser-zanger. Samen creëren ze in
lichaam en stem een hangend moment.
RDV vertrekt vanuit improvisatie, brengt leven op de plek en zorgt
voor een verrassende  ontmoeting tussen publiek en plaats.
Een transdisciplinair voorstelling die van de openbare ruimte een
speelterrein maakt.

RDV
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Maxime Vanhove (France); Céline Lefèvre (France);

Lomme (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=13_EMMr9EPw

www.cieducirqueimprobable.com



Cerclet José

Pole associatif du 38Breil
38 rue du Breil
44100 Nantes
France
+33 24 03 57 052

cieecart@yahoo.fr

Cie Ecart 124

Couverture is een grappige hedendaagse fabel waarin alles
toegelaten is.
Couverture danst, zingt, spreekt en amuseert zich met jingles.
Couverture zet de uitbundige verbeeldingskracht van de kinderen
in de schijnwerpers
Couverture is een beetje verstoppertje spelen tussen het
menselijke, de materie en het geluid.

Het plezier, het spel en de poëzie vormen het hart van Couverture
en nodigt de jonge toeschouwers uit om hun nieuwsgierigheid
tegenover de veranderende en intrigerende vormen aan te
scherpen en te beheersen.
Couverture zingt, spreekt en doet het publiek zingen...

Couverture
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Anne Clouet (France); Gilles Ménard (France);
TECHNICIANS: José Cerclet (France);

Nantes (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/Jo2QUGB2L3o

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=PBX6RY0HdQA&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Jo2QUGB2L3o&feature=emb_logo

www.cieecart.fr



Vin Esteban

Chaussée du Pont du Sart 164/3
7110 Houdeng-goegnies
Belgique

+32 473 731 932
esteban@cirkenstok.be

Cie LaterrateraL 125

De drie personages, half vrouw, half man, evolueren op een
acrobatische manier in een choreografie, hoog in de lucht,
geïnspireerd op de mythe van de Androgyne.
De voorstelling werd bedacht voor openlucht en komt zeer goed tot
zijn recht in een stedelijke omgeving, maar kan ook binnen
gebracht worden waarbij het publiek eventueel op de grond gaat
liggen.
Zowel tijdens de dag als 's avonds past de voorstelling zich aan
aan de gebouwen.

Androjeans

Au Fil de … (titre provisoire)

oude act/old show/spectacle vieux

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:18 h

0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

7
ARTISTS: Noé Mermin (France); Sara Molon (Italy); Esteban VIN (België); Esther
Gruyaert (België); Panagiota  (Grece); Benoit Segui (France); Quentin Meurisse
(France);

La Louvière (België); Bruxelles (België); Paris (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=Tu6JOF50Axg&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=qQmLo29POcs&feature=emb_logo

www.laterrateral.be



Alan Leborgne

La Mairie

26620 Lus La Croix Haute
France

+33 6 71 22 63 15
ciefiletdair@gmail.com

Cie Le Filet d'Air 126

Zeer levendige pauze voor twee clowns
Het einde van de voorstelling, twee clowns evenzeer opgebruikt als
hun broeken, komen samen in hun kleedkamer aangebouwd aan
de tent. De volgende show is over een uur, nu hebben ze pauze. Dit
zeer bijzonder moment waarop de schmink wegsmelt en slechts de
naakte persoon in al zijn breekbaarheid en met zijn stemmingen
van het moment overblijft.
Ze werken al jaren samen, dezelfde nummers, de witte clown

en August en leven in deze loge-keuken-kamer van 27 m2.
Men zegt dat clowns triest zijn buiten de piste. Jazeker deze twee
zijn opgebruikt, maar vooral ook gelukkig. Ze spelen, spelen,
spelen... het is hun tijdverdrijf van oude kinderen.
De twee clowns tonen ons in hun loge het verschil tussen wat ze
geven op scène en wat ze werkelijk zijn, ontdaan van de
maquillage... de vermoeidheid,  de sporen van het gevecht, maar
ook de vreugde en de adrenaline van een geslaagd optreden...

Ad Vitam
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Alan Leborgne (France); Fabien Wadel (France);
TECHNICIANS: ??? (France);
OTHER PERSONS: ??? (France);

Lus La Croix Haute (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.lefiletdair.fr



Gijbels Marjolijn

Elfjulistraat 9
9000 Gent
België

+32 491 886 835
compagnielorb@gmail.com

Cie LORB 127

Spriet! is een voorstelling die geschikt is voor mensen van alle
leeftijden, inclusief mensen met een beperking en anderstaligen.
Via clowneske, poëtische beelden, muziek en mime wordt er een
wereld gecreëerd waarin de vriendschap tussen de twee clowns op
de proef wordt gesteld. Deze voorstelling is interactief en subtiel.

Een ontroerend kijkspel in de universele taal van het woordeloze. 
De debuutvoorstelling van compagnie LORB ontrolt een nieuwe
wereld. Een voorstelling over de zoektocht naar ruimte, naar
elkaar, naar graag zien en een tent. Beleef mee hoe het spel tussen
binnen- en buitenwereld hun vriendschap op de proef stelt.

Spriet!
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Emily Ghekiere (België); Marjolijn Gijbels (België);
OTHER PERSONS: ??? (België);

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=3PEkmYs-430

www.compagnielorb.com



Deflandre  Philippe
Baems Sam

142 rue le coeurcq
1480 Tubize
Belgique

+32 498 570 109
beauregart@hotmail.be

Cie Lorsque Soudain 128

L'Homme Canon is een voorstelling van 20 minuten die vuurwerk
en de burleske kunstvorm combineert. Het gebruik van vuurwerk in
straattheater vindt hier opnieuw een komische drijfveer.
Een voorstelling zonder woorden, omhoog getild door een geluids-
en lichtregie.

Op een vals onhandige manier bedwingen de 4 broers Tonnerre de
wisselvalligheden van het vuur tot aan de climax: het spectaculaire
afschieten van het kanon en de verschijning van de held.
Naargelang het beschikbaar budget kan L'Homme Canon
gecombineerd worden met een groot of minder groot vuurwerk als
afsluiter.

L'Homme Canon
oude act/old show/spectacle vieux0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

9
ARTISTS: Philippe Deflandre (België); Alessandro Carocci (Italy); Xavier Doyen
(België); David Notebaert  (België); Annaik Perez (België); Hervé Dubois
(België);
TECHNICIANS: Florian Goossens  (België); Kevin Perez (België);
OTHER PERSONS: Samuel Baems (België);

Tubize (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=ymitwEofy8E&feature=emb_logo

www.beauregart.be



Thevenet Claire

32 La Lodinais
35460 Tremblay
France

+33 6 50 45 51 63
diffusionguard@gmail.com

Cie Radio Cirque 129

Komische solo voor een schizofrene clown.
Van en met Yann Calvary.
De wacht van het "Koninkrijk van iets" voert zijn opdracht uit aan
de deur van de toiletten van de koningin. Maar het protocolaire
wachten eindigt door het te lang moeten wachten. We moeten de
werkelijkheid onder ogen zien: de koningin is verdwenen.
De koninklijke wacht zal heel wat moed nodig hebben om zijn
levensmissie te realiseren: de koningin redden!

Guard Save The Queen
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:55 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Yann Calvary (France);
TECHNICIANS: Pierre Bayard (France);
OTHER PERSONS: Claire Thevenet (France);

Montours (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/359637520

www.radiocirque.com



Fournier Simon

71 liedekerkstraat
1210 Bruxelles
Belgique
+32 497 534 784
+32 497 534 784
ciescratch@gmail.com

Cie Scratch 130

Het is het verhaal van een muur, die verdeelt, die verdedigt, die
stoort, en van een publiek dat in twee gesplitst is.
In het begin maak je een keuze, kies je uw kamp…
Misschien zie je 6 jongleurs, ballen en velcro.
Maar je zal dan misschien ook een akrobaathond en een groot
verjaardagsfeest missen...
In elk geval kies je er openlijk voor om aan een ninja-aanval en aan
een viering voor de val van de laatste mammoeten deel te nemen.

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

Split
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

6
ARTISTS: Christian Grosjean (France); Benjamin Balbeur (België); Denis Michiels
(België); Gaelle Coppée (België); Simon Fournier (France); Anael Chaval
(France);

Bruxelles (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/362543579

www.ciescratch.eu



Agüero Nico

6 Impasse Marcel Paul
31170 Tournefeuille
France
+33 5 61 07 14 29
+33 6 89 71 29 51
ciedelapraka@gmail.com

Cie. Delá Praká 131

‘Maiador’ is een uitdrukking die komt uit het Noordoostelijke
platteland van Brazilië. Letterlijk betekent het: ‘De vlakke plaats
waar het vee rust’. Het gaat om de schaduw te midden van het
weiland waar het vee zijn toevlucht zoekt en rust op het warmste
moment van de dag. De show ‘Maiador’ brengt ook diezelfde
kwaliteiten naar boven: toevluchtsoorden en ontmoetingen te
midden van ons dagelijks leven met een persoonlijke en culturele
toets.

Het publiek vormt een fundamenteel onderdeel van deze
ontmoeting. Iedereen wordt uitgenodigd om de Braziliaanse
cultuur op te snuiven d.m.v. traditionele livemuziek en dans, die
spontaan gebracht worden en samensmelten met acrobatie en
hedendaagse dans.

Maiador
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

6
ARTISTS: Marina Collares (Brazil); Ronan Lima (Brazil); Edgar Ramos (Brazil);
Diana Bloch (Brazil);
TECHNICIANS: Sandro Angius (Italy);
OTHER PERSONS: Nico Agüero (Argentina);

Toulouse (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/0fts4spAL3U

www.ciadelapraka.com



Slanzi Jonas

Wartstrasse 148
8400 Winterthur
Switzerland
+41 79 73 18 150
+41 79 73 18 150
post@e1nz.ch

Cie. E1NZ 132

LE BISTRO is een oud, aftakelend restaurant met de beste tijd
achter de rug. Wanneer hij op het punt staat de zaak dicht te doen,
ontmoet een temperamentvolle ober een opvallende dame. En zo
groeit Le Bistro uit tot het toneel voor conflict, uitbundig spel en
een goeie portie swing. Door hun artistieke kunsten te combineren
met theaterspel, slagen Esther en Jonas er in om karakters aft e
leveren die herkenbaar zijn voor iedereen.

Le Bistro leeft van het drama  en de interactie met het publiek. De
productie werd gemaakt voor de straat daar ze in interactie gaat
met het leven op die straat. Een constructie voor luchtacrobatie
laat hen toe om het podium in 3D te gebruiken. In het centrum van
die constructie staat de bar (stammend uit de jaren 30). De
attributen, kostuums en stijl creëren mee de atmosfeer.

Le Bistro
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Jonas Slanzi (CH); Esther Slanzi (CH);

Winterthur (CH);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=HaTis8ztFu8&feature=emb_logo

https://vimeo.com/367449564/17c5800179

https://vimeo.com/376425655/e74c4273b5

www.e1nz.ch



Bosmans Nele

Grote Meur 26
3201 Langdorp
België

+32 498 500 466
nelebosmansss@gmail.com; cie.goesting@gmail.com

Cie. Goesting in samenwerking met SCHiM en Lize BLAUW 133

De voorstelling brengt ons naar een tijd van een continu (on)
zichtbaar teisteren, door een epidemische dreiging, die het bestaan
als een klauw in zijn greep houdt.
Cie. Goesting danst over het collectief dragen van lijden, in
onzekerheid, ziekte en verlossing.
Het brengt ons bij de fragiliteit van het leven, het verliezen en
loslaten en het keerpunt naar het noodlot.
De zoektocht en de heropleving naar hoop.

SCHiM en Cie. Goesting verstrengelen in een muzikale en
corporale synergie. De voorstelling ontstaat door geïmproviseerde
composities waarin Ethnische Instant Cosmotronica versmelten
met verschillende dansstijlen. Het lichtontwerp werd gecreëerd
door Lize BLAUW met poëtische realtime lichttechnieken.

Schimmen
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:15 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

10
ARTISTS: Nele Bosmans (België); Siobhan Dolezal (België); Isabelle
Vandekerkhove (België); Vicky Van Roy (België); Tom Bessemans (België); Timo
Jacobs (België); Lize Verlooy (België);
TECHNICIANS: Lize Verlooy (België);
OTHER PERSONS: Brigitte Van De Wouwer (België); Hans Willems (België);

Aarschot (België); Betekom (België); Booischot & Wezemaal (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=xPUvWriLKgI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2vgi5Opi0YA9DV6lITU_CuG8jcTcB5UpW6npmUv87dLrtWrwz1HXj_EbE

https://schim.bandcamp.com

www.lizeblauw.com



Taylor Ralph

Flat 5 Hooper Court
Gresham Road
TW18 2AU Staines-upon-Thames
United Kingdom
+44 77 18 05 05 64
+44 77 18 05 05 64
info@circleoftwo.com

Circle of Two 134

De voorstelling is gebaseerd op ‘The Kid’ van Charlie Chaplin. Het
is een familievoorstelling vol acrobatie en nostalgie. Het neemt ons
mee naar de charmes van het Victoriaanse tijdperk in de stijl van
Mary Poppins. Het is een woordenloze humoristische show vol
acrobatie.

De aanwezigheid van een kind-artiest zorgt voor een bijzondere
aantrekkingskracht. Hij zet de boeiende relatie met z’n vader in de
verf: zijn partner in crime. Beide artiesten zijn ‘Equity members’ en
hebben een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

The Chimney Sweeps: A Family Business
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Ralph Taylor (UK); Illian Taylor (UK);
TECHNICIANS: Celia Mendizabal (Spain);
OTHER PERSONS: Child (UK);

Staines-upon-Thames (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=pVvo1hRVzG0

www.circleoftwo.com



Alleestrasse 26
3550 Langnau
Switzerland

+41 76 26 98 081
company@circooltura.com

circooltura 135

Benen verdwijnen in een vuilnisbak…en beginnen te schommelen.
Flessen zwaaien, de slappe koord zorgt voor spanning en het cyr-
wiel danst. Een show vol humor en temperament. De vonk slaat in
het publiek. Muzikale composities ondersteunen de succesvolle
choreografieën.

Dai Dai
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Emanuele Occhipinti (Italy); Eva Cermak (Switzerland);
OTHER PERSONS: Giorgio Passalacqua (Italy);

Mataro (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/358387320

www.circooltura.com



Schreiber Oren

Rue de Monderessy 3
3973 Venthone
Switzerland
+39 389 199 68 44

circopitanga@gmail.com

circoPitanga 136

Welkom in de fantastische en chaotische wereld van een klein
onafhankelijk circus in de jaren 1920.
Welkom in "CIRCUS" en zwart-wit acrobatische film, een vintage en
betoverende hoogvlieger in een surreële wereld vol vlooien,
schilfers acrobatie en verrassingen...
Louis Cyr, nu directeur van een klein circus, heeft al zijn kracht
verloren en weet niet meer wat te doen om zijn show te redden. Zijn
trucs zijn ellendig, zijn pak verfomfaaid en zijn dieren worden elke
dag meer en meer rebels en gevaarlijk.

En meer nog. In plaats van behoorlijk samen te werken neigt zijn
lieve assistente Miss Lilly ernaar om extra problemen te
veroorzaken... tenzij?
"CIRCUS" is een show vol acrobatie, magie, parels en veren, maar
problemen, spanningen en verzoeningen...
Een onderhoudend verhaal over het circus, maar vooral een
ironische spiegel op de menselijke verhoudingen in zowel de
vriendschap, het werk of de liefde.
Deze show kan zowel binnen als buiten gebracht worden.

Circus
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Loise Haenni (CH); Oren Schreiber (IL);

Venthome (CH);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/84514952

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

www.circoPitanga.com



Heijnen Marc

Loseweg 5
7315 BA Apeldoorn
Nederland
+31 615 85 53 97
+31 615 85 53 97
marc@circusoflife.eu; info@circusoflife.eu

Circus of Life - Art of Clowning 137

"StoelenMan" is een Straattheateract waarbij het publiek wordt
uitgenodigd om plaats te nemen op de stoelen.
Een unieke ervaring voor zowel de toeschouwer als de deelnemer:
lid van een koor, een ritje in de achtbaan of getuigen van een
bruiloft.
Benieuwd waar de stoelen deze keer staan?
(Improvisatie, clownerie, interactief, verplaatsbaar, afstembaar op
iedere situatie)

Circus of Life is door Marc opgericht in 2006. Het bedrijf waar hij
zijn clownswerk kan voortzetten met als doel vele mensen te
kunnen laten genieten van hun eigen Circus
of  Life.

Stoelenman
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Marc Heijnen Sopacuwa (Nederland);

Apeldoorn (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.circusoflife.eu



Valgaerts Jurgen

Industrielaan 37
3730 Hoeselt
België

+32 489 318 546
info@circus-paljasso.be

Circus Paljasso vzw 138

Traag pruttelend rijdt deze tractor door de straten. Met zomerse
muziek en een lekker stukje vers fruit tovert deze act een glimlach
op de gezichten van jong en oud. Soms houden ze halt en dan
vliegt het fruit letterlijk door de lucht. Kortom deze act is om van te
smullen.

Heel lang geleden toen de bomen nog spraken leefden er mytische
wezens zoals draken. Slechts enkele mensen konden ze temmen.
Met de kracht van vuur werden ze in bedwang gehouden. Onze
draak slaapt maar durf jij ze wakker maken?

Bar Tropical

El dragon Dormido

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:30 h

0:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

5
ARTISTS: Jurgen Valgaerts (België); Fabrice Coulon (België); Jan Bollen
(België); Kristof Mentens (België); Ine Tits (België);

Hoeselt (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.paljasso.be



Willems Domeniek

Dikkebusseweg 504
8900 Ieper
België

+32 495 412 646
domeniek_willems@msn.com

Circusanimatie Domino 139

Zijn concept is back to basic. Het leren van circus. Domeniek heeft
allerlei attributen mee zodat iedereen, van jong tot oud, deze
circustechnieken kan leren. Van eenwielers tot jongleren over zelf
leren op een evenwicht touw lopen, onder het toeziend oog en met
hulp van Domeniek.

Circusanimatie Domino
nieuwe act/new show/spectacle nouveau5:00 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

1
ARTISTS: Domeniek Willems (België);

Ieper (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats



van Oven Douwe

Van Schendelstraat 7a
Groningen

Nederland
+31 654 604 996
+31 654 604 996
info@circusdrome.nl

Circusdrome (A) 140

Toen Levita door een vogel bij Gabriël Costa werd bezorgd, leek zij
een normaal mensenkind. Maar op een dag ontdekte Gabriël haar
bovennatuurlijke gave. Komt dat zien!
Het theatergezelschap Circusdrome maakt voorstellingen voor
festivals en evenementen. Circusdrome heeft met haar visuele stijl,
waarin de nadruk ligt op humor en presentatie, een eigen plek
verworven in de internationale (straat)theaterwereld.

de voorstelling speelt maximaal 4 x 45 minuten, doorlopend, in een
eigen theatertent

Levita, het zwevende meisje
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:10 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Jolinde Nijland (Nederland); Jordi Damwichers (Nederland);

Groningen (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.circusdrome.nl



van Oven Douwe

Van Schendelstraat 7a
Groningen

Nederland
+31 654 604 996
+31 654 604 996
info@circusdrome.nl

Circusdrome (B) 141

Het leven van de clown lijkt eenzaam en melancholisch. Hij doet
zijn best maar schijnbaar alles zit ‘m tegen. Bij het oplossen van
een klein alledaags probleem komt hij van de regen in de drup.
De clown is een hilarische voorstelling waarin Douwe van Oven
jongleert, balanceert en muziek maakt. En als dat niet
genoeg is wordt de hulp van het publiek ingeroepen.
De voorstelling speelt in een eigen circustent van 10 meter
doorsnede met een houten vloer en een tribune voor 120 pers.

Nu naar binnen is: Winnen, winnen, winnen!

Showtime is een spannend spel met een vette knipoog naar de
grote spelshows van vroeger. Speel dit spel slim en win de
broodrooster, de combimagnetron of de geheel verzorgde reis naar
de Spaanse Costa. Maar pas op: soms neemt het spel een
onverwachte wending!

de Clown

Showtime

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:40 h

0:01 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Douwe van Oven (Nederland); Jordi Damwichers (Nederland);
TECHNICIANS: Hans Hof (Nederland);

Groningen (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=3qO-srfgxjo&feature=emb_logo

www.circusdrome.nl



Granger Camille

Chaussée de Wavre 125
1015 Bruxelles
Belgique

+32 485 74 19 69     -      +33 6 73 91 41 04

Cirque Barbette 142

Je sens la terre bouger (I Feel The Earth Moving) is een programma
dat is ontworpen om zich te vestigen in open ruimtes, buitenshuis
maar ook in ruimtes zoals schuurtjes, enz. Deze show wordt
gespeeld in 360 °, het publiek omringt een grote ovale
podiumruimte. Drie muzikanten en twee circusartiesten brengen
toeschouwers naar een vreugdevolle voorstelling waarin de
kwestie van balans en communicatie de hoofdregels van het spel
zijn.

De onderlinge afhankelijkheid tussen het publiek en de artiesten
wordt vanaf het begin voelbaar, omdat het publiek de show optrekt
en het tegenwicht vormt ... De uitvoering zal een monumentale
vorm aannemen. IJzeren palen, touwen, stenen en hout zijn de
materialen waaruit het is samengesteld. Het publiek en de
performers hebben een soort van groot hedendaagse ceremonie
gemaakt van onwaarschijnlijke schommelingen in een collectief en
participatief spel.

 Je sens la terre bouger. Of course the air is full of it
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

8
ARTISTS: Rosa Matthis (Suède); Vanina Fandino Gurruchaga (Argentina);
Maximo pastor lopez beltran (Spain); Israel Alonso Arbesu (México); Judith
Léonardon (France); Oriane Lautel (France);
TECHNICIANS:  Valentin Boucq (België);
OTHER PERSONS:  Camille Granger (France);

Bruxelles (België); Madrid - 1 pers. (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/296174968



Kessels John

Veneetsehof 13
1811 NN Alkmaar
Nederland

+31 6 48 25 88 89
info@cirquecolorique.nl

Cirque Colorique 143

De kleinste circusparade ter wereld is onderweg!
Maar waarheen?
De spreekstalmeester zoekt een geschikte plek voor het volgende
spectaculaire optreden van zijn circusparade. Met zijn reusachtige
benen heeft hij een goed uitzicht.
De muzikanten warmen hun instrumenten op, de jongleurs en
acrobaten hun spieren.
Een groepje mensen bij elkaar, de directeur heeft zijn
toeschouwers gevonden.

Dames en heren, hooggeëerd publiek,
piste vrij voor … Cirque Colorique!
Cirque Colorique is een rondlopende animatie met 5 tot 9 spelers:
circusdirecteur op stelten, muzikanten, jongleurs, acrobaten en/of
hoelahoep-danseres.
Waar mogelijk mag het publiek meespelen in hun optredens. Wie
doet er mee? Pak die kegels of klim op een acrobaat.
Alles wordt heerlijk ondersteund door vrolijke live muziek. Het kan
dit kleurrijke gezelschap niet bont genoeg zijn.

Cirque Colorique
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

6
ARTISTS: John Kessels (Nederland); Marco Vermeer (Nederland); Marco van
Zanten (Nederland); Angela Dirven (Nederland); Wouter Popma (Nederland);
Toni Smith (Nederland);

Amsterdam (Nederland); Alkmaar (Nederland); Groningen (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=gd1oEVMKEwU&feature=emb_logo

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

www.cirquecolorique.nl



Rummens Benjamin

Ottogracht 19
9000 Gent
België
+32 485 177 954
+32 485 177 954
benjamin@cirque-cirqulaire.be

Cirque-Cirqulaire VZW 144

Een toevallige passant is een woordeloze voorstelling en een
unieke samenwerking tussen Noah Rummens (12) en Benjamin
Rummens (36) , vader & zoon. De voorstelling begint aanvankelijk
als solo, waarin Benjamin woordeloos en met veel
publieksinteractie van start gaat. Onnozel vernuft, subtiele
clownerie, circus & goochelkunsten zijn de hoofdingrediënten van
de voorstelling.

Op uiterst subtiele wijze wordt Noah als “vrijwilliger” uit het
publiek gehaald en wordt de solovoorstelling een duo voorstelling
waarin vader en zoon de wetten van de zwaartekracht tarten en met
veel humor het publiek verbazen en verdwazen. De voorstelling is
dolkomisch, technisch erg
sterk maar tegelijkertijd erg ontroerend.

Een toevallige Passant
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

3
ARTISTS: Benjamin Rummens (België); Noah Rummens (België);
TECHNICIANS: Janosh Rummens (België);

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.cirque-cirqulaire.be



Carrier Irene

Quijote 2531
11600 Montevideo
Uruguay

+59 89 99 65 081
clapclapcirco@gmail.com

Clap Clap Circo 145

Elixir is een theatervoorstelling vol circus, komedie, hoelahoep- en
jongleerkunsten. De show is non-verbaal en wel bevonden in meer
dan 100 internationale circusfestivals in 30 verschillende landen.
Dit gekke koppel zal je hart veroveren met de krachten van hun
magische ‘elixir’. De bijzondere esthetiek, de sterke
persoonlijkheid van beide personages, de medewerking van het
publiek en het duizelingwekkende ritme van de voorstelling maken
deze show uniek in z’n soort.

Elixir is een dynamische, originele en hilarische show voor een
breed publiek! Een krachtig duo dat absurde komedie combineert
met circusvaardigheden van hoog niveau.

Elixir
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Irene Carrier (Uruguay); Joaquin Caride (Argentina);

Parma (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=WdCmOFBulB8

https://www.youtube.com/watch?v=S_4MVKF0fT8

www.clapclapcirco.com



Ossola Claudia

FourHands Circus
Via Nicolò Tommaseo 1
10036 Settimo Torinese
Italy

+39 33 34 48 53 12
info@fourhandscircus.com

Claudia Ossola 146

Prospero is een boeiende wereld. Het is een manier om plezier te
hebben met je eigen opgezette maskers. De kleerkast trilt. De
deuren willen openen. Je wil het leven in de kleerkast in bedwang
houden, bewaken, beschermen,… Maar de gang van zaken zorgt er
voor dat deze wereld en zijn karakter zich niet langer kunnen
verbergen. Langzaam komt de garderobe tot leven en verandert het
uitzicht van de kast.

Wat volgt is een acrobatisch spel in de ‘kast’ die inmiddels ontdaan
is van z’n deuren. Prospero is een uitnodiging om onze
tegenstellingen te verkennen en ons aan de wereld te
manifesteren.

Prospero
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Claudia Ossola (Italy);
TECHNICIANS: Fabrizio Palazzo (Italy);
OTHER PERSONS: Nora Palazzo Ossola (Italy);

Torino (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/377669282

www.fourhandscircus.com



Mutazzi Claudio

via per Unchio, 10
28814 Cambiasca
Italy
+39 34 95 94 93 88
+39 34 95 94 93 88
info@claudiomutazzi.com

Claudio Mutazzi 147

Een man staat stil te midden een plein met vele wandelaars…
Stop… Actie! Uit de houdingen, acties en het gedrag van de
wandelaars of mensen die wachten ontstaan oneindig veel
verhalen. Het wordt een klein theater zonder ook maar enige
stoelen of gordijnen.
Stop…Actie!

Twee mannen en een vrouw uit het publiek worden uit het publiek
gehaald en worden op hun beurt de acteurs van een verboden
liefdesverhaal. En dan…volgt het huwelijk! Een show in constante
interactie met alles wat tot leven komt. Clown – en straatkomedie.

Street Coffee
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Claudio Mutazzi (Italy);

Montpellier (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=ffqTkj6PCIo

www.claudiomutazzi.com



Poppe Sergio

Ledekerkweg
Kruisem

België

+32 496 948 750
Clownpico_circusevents@hotmail.com

Clown Pico circus events 148

We hebben geen beschrijving van de voorstelling ontvangen.

Circus Clown Pico  kleinste circus van de Benelux
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

3
ARTISTS: Sergio Poppe (België); Caroline Dietzel (België); Peter Melenzias
(België);

Kruisem (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats



van Helvert Peter

Tacitushof 17
Maastricht

Nederland
+31 6 41 20 07 10
+31 6 41 20 07 10
pipo-pe@home.nl

Clown Pipo Pé 149

Hij brengt als animator een nieuwe afwisselende show met veel
humor, trucjes en veel interactie met het publiek. Een show gericht
op iedere leeftijd.

De act is gebaseerd op veel interactie met publiek
(Engels/Nederlands, Duits, beetje Frans), mimiek en zaken die mis
(dreigen te) gaan.

Fiasco
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

2
ARTISTS: Peter van Helvert (Nederland);
TECHNICIANS: Mw Wellens (Nederland);

Maastricht (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.pipo-pe.nl



Mercier Coline

851 rue du Pré de l'Âne
73000 Chambéry
France

33 6 16 45 14 78
coco-mercier@hotmail.fr

Coline Mercier – CirCoCo 150

De dag van vandaag een vrouw zijn, gezien door de ogen van een
extravagante clown die kronkelend haar eigenbeeld probeert te
benaderen.
Kom binnen in haar kleedkamer en in haar wereld, ontdek,
observeer en kies elk accessoire dat ze zal dragen...
Kiezen, dat is haar zwart beest! Welk een, waarom dit liever dan dat
andere, voor wie, hoe en in welke zin?
Help haar om op tijd klaar te zijn. Met een lach en bewegingen
brengt dit maffe wezen jullie samen rond haar vrouwelijkheid.

Al vrouw, klaar voor de show!
Het extravagante en wat kinderachtig personage tracht zich met
een blije verbetenheid klaar te maken.
Achter dit zeer eenvoudig verhaal zit vooral  een uitnodiging om te
reflecteren over de fysieke vrouwelijke stereotypen.
Het publiek wordt uitgenodigd om het woord te nemen, te kiezen,
te helpen.

Een solo van een kronkelende clown op een acrobatische fiets.

Seule en Roue
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:55 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Coline Mercier (France);
TECHNICIANS: Lukas Vaca (Colombia);

Chambéry (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/OnSe4JK0ZOs

www.instagram.com/circoco.cie



Sommi Constanza

6 boulevard Winston Churchill
72000 Le Mans
France
+33 6 95 47 34 54
+33 6 95 47 34 54
constanzasommi@gmail.com

collectif A Sens Unique 151

Deze humoristische show duikt in het verleden van een ex-
gymnast. Ze was goed, maar niet goed genoeg om herinnerd te
worden. Tien jaar intensieve training vormden haar visie op haar
lichaam en vrouwelijkheid. In Cruda vindt ze humor te midden van
de wrede herinneringen.  Ze onthult haar interne chaos met
acrobatische bewegingen, draait haar lichaam en wringt het om de
waarheid te vertellen. Ze onthult alles: haar schaamte rond eten,
haar obsessie om haar lichaam te dwingen om aan onmogelijke
normen te voldoen.

Ze is flexibel in alle opzichten en manipuleert zichzelf om mooier,
grappiger en magerder te zijn – altijd maar meer, meer en meer!
Haar bekentenis laat niet alleen bij haar een bevrijdend gevoel
achter, ook bij het grote publiek. Ze vindt het heerlijk om zich vrij te
voelen, zichzelf uit te drukken, hardop te lachen, haar fouten te
laten zien, grof en expliciet te zijn. Ze vindt het heerlijk om zichzelf
te verwennen en dingen te gunnen die niemand anders zal doen…
Cruda is rauw en ze vindt het geweldig dat we van haar houden!

Cruda
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Constanza Sommi (Argentina);
TECHNICIANS: Thibaud Rocaboy (France);
OTHER PERSONS: Benjamin Durfort (France);

Le Mans (France); Bruxelles (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/342605484

www.asensunique.com



Classen Ute

Hoogstr 76
2570 Duffel
België
+49 241 45 04 84 10
+49 171 93 47 239
mail@commonground.show;
booking@commonground.show

Common Ground 152

COMMON GROUND
… samen zijn we meer dan de som van de individuen
Hoe gewoon is de grond? Heel normaal als je op je voeten staat.
Maar wat als je circus doet? Wanneer je op je partner staat, zijn
diens handen de grond. Wanneer je een paal beklimt, is het een
verticale lijn. Wat als je aan een trapeze hangt, is de grond dan
boven je?

De artiesten dagen elkaar uit, verleggen hun grenzen, zorgen voor
elkaar en delen niet alleen hun artistieke visie maar ook hun visie
op de maatschappij met het publiek. Common Ground is een show
vol acrobatiek, positieve energie, opwinding en humor. De
artiesten schitteren in hun solo's, maar nog belangrijker, ze treden
op als een groep.

Common Ground
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:15 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

8
ARTISTS: Evertjan Mercier (België); Zinzi Oegema (Nederland); Andreas Bartl
(Germany); Lisa Rinne (Germany); Christopher Schlunk (Germany); Iris Pelz
(Germany);
TECHNICIANS: Philippe Astor (Germany);
OTHER PERSONS: Ute Classen (Germany);

Amsterdam (Nederland); Oldenburg (Germany); Tübingen (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/376543505

https://vimeo.com/373069969

https://www.commonground.show/nl/show

www.commonground.show



Stalins Valentin

66 Tramasurestraat
7860 Lesines
België

+32 498 516 919
ciebalancetoi@gmail.com

Compagnie Balancetoi 153

Drie gepassioneerde artiesten wagen hun kans, ze springen en
schommelen op de piste. Ze worden meegesleept door hun drang
om jullie hun meest adembenemende figuren voor te stellen! Als
niet alles verloopt zoals voorspelt, ontspan dan en geniet van de
koddige situaties die aan jullie worden voorgesteld…

Een 30-tal minuten vol humor en poëzie bestemd voor een familiaal
publiek. Een visuele straatshow die hand to hand, slappe koord,
jongleren en objectmanipulatie combineert.

Trois têtes et un chapeau
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Charlotte Cornet (België); Sara Martinez Lazaro (Spain); Valentin
Stalins (België);

Lessines (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=nkRK6e8xfDQ

http://ciebalancetoi.eu/



Willem-Dejean Christine

La Compagnie DisMoiOui asbl
11 Rue André Fauchille
1150 Bruxelles
Belgique
+32 2 734 38 81
+32 497 57 97 90
christinedejean@mtpmemap.be;
lauraisabel@mtpmemap.be

Compagnie DisMoiOui 154

Ségolène en Marjolaine verplaatsen zich met hun Mobiel Toilet, de
S. A. P. U (Service d’Aide aux Personnes Urinantes). Soms, naar
aanleiding van spelsituaties tussen die komieken en interactie met
het publiek, trappelen ze ter plaatse, zetten ze hun toilet aan de
kant, maken ze een stop om zich bezig te houden met een
dringende nood...
Ze installeren en prepareren het mobiel toilet, doen een
choreografie waarbij ze de nodige uitleg geven.

In een korte, plezante conferentie wijzen het publiek op de
afwezigheid van toiletten in de openbare ruimte en op de werking
van droge toiletten.
Op een elegante, respectvolle, discrete, hygiënische wijze, en met
een vleugje fantasie, nodigen ze tenslotte uit om hun klein hoekje
van het paradijs te ontdekken en te gebruiken: toiletten voor
iedereen... met het wassen van de handen, schoudermassage, live
chanson, voorlezen, horoscoop...
Vijfsterren service!

Hep Toilettes !
nieuwe act/new show/spectacle nouveau3:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Estelle Beugin (France); Justine Moreau (België);
OTHER PERSONS: Christine Willem-Dejean (België);

Bruxelles (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://mtpmemap.be/portfolios/hep-toilettes/



Hoby Matthias

Dorfstrasse 22
3232 Ins
Switzerland

+41 76 70 68 247
matthias.hoby@gmail.com

Compagnie Folk Loric 155

De toneelspeler en muzikant Matz Hoby, alias "Folk Loric" brengt
het vreemde bij ons thuis door zijn rituele solo-show.

Een muzikaal-clowneske solo voorstelling.

Ora si!
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Matthias Hoby (CH);
TECHNICIANS: Basil Reinau (CH);

Bern (CH);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/370961542



Roy Louise

Emile Sabord Production
Le Verger
32500 Castelnau d'Arbieu
France
+33 6 49 23 54 33 (Garance)
+33 6 66 01 39 76 (Gabi)
quatfers@gmail.com; production@emilesabord.fr

Compagnie Les Quat'Fers en l'air 156

Twee dames zien aankomen in skipakken bij 35° C! Maar waarom?
‘Gravir’ is een choreografisch spel tussen twee personages: Gabi
is een danseres - een dartelende diva – terwijl Garance in stilte
zoekt naar de nodige woorden. Twee waaghalzen die klaar zijn om
de hoogste toppen te beklimmen … Alleen is de sneeuw door de
klimaatverandering gesmolten en blijft enkel het kale skelet van de
enorme berg over.

Hoe kunnen ze de zwaartekracht trotseren? Waarom moeten we
moeite doen om te klimmen, als we erna altijd naar beneden
komen? Ze proberen het mysterie op te helderen door het plezier
van acrobatie te tonen aan het publiek. Zal het duo de hitte van hun
uitrusting inzien, tijdens hun acrobatische vlucht?

Gravir
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Gabi Chitescu  (France); Garance Hubert Samson (Canada);
OTHER PERSONS: Louise Roy (France);

Castelnau d'Arbieu (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=eK62WGJ4hfU

https://www.quatfers.com/



Leruth Clara

11 rue des Perrières
49700 Les Ulmes
France

+33 6 77 96 93 32
diff.mesdemoiselles@gmail.com

Compagnie Mesdemoiselles 157

Bij het uitdiepen van de wereld die hen verbindt, zien we drie
vrouwen die op zichzelf draaien en vallen. Op een dor terrein
beelden ze hun geboorte, leven en dood uit. Ze werken om deze
grond die hen omringt weer vruchtbaar te maken.
Graven, begraven en opgraven... dit doen ze met hun woorden,
stemmen, verlangens, angsten...
Ze eten deze aarde die hen blind maakt, ademen haar in... Een
waanzinnige cyclus waarin leven en dood zich aanpassen om beter
te leven. Het leven heeft zijn laatste woord niet gezegd.

Drie vrouwen: twee luchtacrobaten en een contortie-danseres. Een
verrassend trio dat ons meeneemt in een artistieke, maffe en
gekleurde wereld. Samen vertegenwoordigen ze De Vrouw, de
vrouwen met hun aarzelingen, hun twijfels, hun gekheid... Hier gaat
het niet om een dramaturgie met een begin, midden en einde. Het
gaat niet om een verhaal, maar om echte of imaginaire
levensfragmenten. Het is circus. Het is een uitnodiging om zichzelf
te ontdekken en het menselijk wezen te bevragen, zijn relaties, zijn
afhankelijkheden, zijn gratie...

Memento

L'Oca

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:50 h

0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Laure Bancillon (France); Claire Nouteau (France); Anna Von
Grunigen (CH);
TECHNICIANS: Arno Gallee (France); Clara Leruth (France);

Les Ulmes (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/220811467

https://vimeo.com/50093847

http://ciemesdemoiselles.wix.com/cirque



Voorsluis Merel

Keizersgracht 33 K
1015 CD Amsterdam
Nederland
+31 6 24 75 07 96
+31 6 24 75 07 96
info@merelvoorsluis.com

Compagnie Mobilette 158

In elke vrouw schuilt een ballerina. En een pyromaan.
SAFE is een spectaculaire tragikomische voorstelling met een
ontploffende stofzuiger, een potje sperma en een vleugje poëzie.
Alle ingrediënten voor een geslaagd vrouwenleven.
Een komische voorstelling met een serieuze boodschap: wie
kersen wil eten, moet in een boom klimmen. Wie wil zoenen, moet
niet bang zijn voor een koortslip. SAFE is hilarisch en herkenbaar.
En soms ontroerend.

Een straat spektakeltheater solo van Compagnie Mobilette,
gemaakt en gespeeld door Merel Voorsluis.

Safe
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Merel Voorsluis (Nederland);
TECHNICIANS: Aat Dirks (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/358046396

https://vimeo.com/299197707

www.merelvoorsluis.com



Woelfli Manon

La Fabrique de Théâtre
10 rue du Hohwad
67000 Strasbourg
France

+33 6 01 72 17 20
contact@compagnieni.com

Compagnie Ni 159

De show neemt ons mee in het cabaret van Leon. Een cabaret waar
niets gebeurt en alles voorbijgaat. Je zou denken dat het cabaret
zich enkel in zijn eigen hoofd afspeelt. Leon houdt niet zozeer van
de mensen, nog minder van paravents en al helemaal niet van
tegenslagen, maar hij is gek op optreden... Met tederheid hecht het
publiek zich aan dit personage dat nu eens aanstellerig is, dan
weer onhandig, koppig en vaak arrogant. Met de hulp van het
publiek sleept hij zich naar het einde van de show, desnoods op
handen en voeten.

Leon is knorrig, maar daar heeft hij een goede reden voor! Zijn
handen denken dat ze z’n voeten zijn en doen alleen maar waar ze
zin in hebben. Om er voor te zorgen dat het publiek de voorstelling
begrijpt, legt hij dan ook alles uit met z’n handen en voeten. Een
poëtische komedie voor alle leeftijden van 5  tot 105 jaar!

Des pieds et des mains
oude act/old show/spectacle vieux0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Jean Nicolas Broyer (France);
OTHER PERSONS: Manon Woelfli (France);

Strasbourg (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/312812279

www.compagnieni.com



Caron Magali

61, rue Saint-Jean
31130 Balma
France

+33 6 26 83 05 32
rasoterra.diffusion@gmail.com

Compagnie Rasoterra 160

in VIRUS gaat Compagnie Rasoterra in op wat onze samenleving
als gevaarlijk aanziet. Via het thema van besmetting dompelen de
drie circusartiesten ons onder in een wereld waar het gevaar
onzichtbaar is, maar in staat is om ons op elk moment te
besmetten.
Nu eens als controleurs, dan weer als inspecteurs, maffe
wetenschappers of sjamanen proberen ze de catastrofe van ons af
te wenden door analyses, ontsmettingen, het verdelen van tegengif
en zuiverende rituelen...

Maar zullen hun voorzorgen voldoende zijn? De voorschriften die
zij van de basis ontvangen veranderen voortdurend en de
communicatie is chaotisch.
Deze nieuw straatvoorstelling is absoluut participatief. Het gaat
erom het publiek te redden, de mensen voor het ergste te
behoeden.
Klaar om zich te verplaatsen, op zoek naar pure, veilige plaatsen,
om de zieke personen af te zonderen of om een massale zuivering
voor te stellen.

Virus
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Claire Ruiz (France); Alice Roma (Italy); Damiano Fumagalli (Italy);

Balma (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=vqbVOctyTv8&feature=emb_logo

https://www.cartonsproduction.com/virus/

www.rasoterra.org



Hanssen Robrecht

Meerstraat 20
3690 Zutendaal
België
+32 478 236 246
+32 478 236 246
Compagniethatsit@gmail.com

Compagnie That's it 161

In deze vuuract kan je een breed spectrum van circusdisciplines
verwachten gemengd met vuurkunsten. Acrobatie, jonglerie en
evenwichtstechnieken zijn niet nieuw voor hen. Op een speelse
manier maken ze connectie met het publiek. Lucifers’s party gaat
niet alleen om een toffe belevenis met een doosje lucifers, het gaat
ook om het vinden van de dunne lijn tussen plezier en het riskante
aspect van vuur.

Lucifer's Party
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Mascha De Weirdt (België); Wouter Nys (België); Jente Besters
(België); Robrecht Hanssen (België);

Zutendaal (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=CQp1tuU7-Sc

www.compagniethatsit.be



Larcher Clara
José

via mazzini 85
40137 Bologna
Italy

+39 38 87 31 34 06
clarayjosecirco@hotmail.com

Compañía Depáso 162

Twee personages dagen de zwaartekracht uit en proberen zo hun
belangrijkste wens waar te maken. Ze bewegen door de lucht als
een tol en kiezen voor het onverwachte. Ze worden geconfronteerd
met de moeilijkheden om het pad van hun wensen te kunnen
volgen. Ze verkennen en proeven het grote mysterie zodra ze hun
voeten tillen van de vloer. Een eigentijdse poëtische
circusvoorstelling die de wonderen van de luchtbeweging
onderzoekt.

La Trottola
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Clara Larcher (Italy); José Manuel Cereceda Caceres (Chile);

Bologna (Italy); Oporto (Portugal);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/292185759

https://www.ciadepaso.com/media

www.ciadepaso.com



Hennin Sylvain

A
15
7640 Maubray
Belgique

+32  497 976 281
cracen2cie@gmail; piedsgris@gmail.com

Crac en 2 cie 163

Een personage komt op scène, geblinddoekt. Hij hoort gelach,
komt dichterbij, doet zijn blinddoek af n ziet overal kinderen. Heeft
hij zich vergist van plaats?
Als hij zich omdraait ontdekt hij voorwerpen en gebruikt ze één
voor één zoals alleen een clown ze kan gebruiken.
Op het einde ontvouwt hij een marionet dat zijn evenbeeld is...
maar ssst! Dit is een geheim!

Attention Aïe !
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Sylvain Hennin (België);
OTHER PERSONS: Emmanuel Rouze (France);

Maubray (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=hizLF0pGADw&t=159s

http://www.sherloctadeloc.sitew.be/#spectacle.A

www.sherloctadeloc.sitew.be



Miranda Mendiola Agostina

Via Bassana 12
36030 Montecchio Precalcino
Italy

+39 34 63 10 80 46
cronopiacontorsiones@hotmail.com

Cronopia 164

Maromas is een straattheatershow gebracht door één vrouw. De
voorstelling is volledig gebaseerd op circusacrobatie. Kleine
pirouettes groeien uit tot geweldige stunts naarmate de show
vordert. Het publiek wordt betrokken bij de voorstelling. Beetje bij
beetje zal Cronopia haar vele vaardigheden ontdekken. Ze brengt je
zeker aan het lachen en heeft er geen moeite mee om het hele
gezin te entertainen. Handenstand, jongleren met hoeden,
lichaamsvervormingen? Niets is haar te veel.

Maromas
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Agostina Miranda Mendiola (Argentina);

Vicenza (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/363739104

https://www.youtube.com/watch?v=qoHQme6Bd78

www.cronopiacontorsiones.com



van Zanten Marco

Jacobus Willemspad 8
1034 VX Amsterdam
Nederland
+31 6 14 48 23 40
+31 6 14 48 23 40
info@cyclingcircus.nl

Cycling Circus 165

Twee waaghalzen dagen elkaar uit in een acrobatisch verhaal over
het leven en de liefde. Na een romantische date op een BMX fiets
volgt een gezinsleven op eenwielers. Hoe meer zij in hun fietsen en
elkaar verstrengeld raken hoe spannender de vraag:  Zal hun
liefde blijven rollen of raken ze onder hun eigen wielen gevangen?

Love has wheels
oude act/old show/spectacle vieux0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Marco van Zanten (Nederland); Ina Queiss (Germany);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=3OUsMQHyS-8&t=5s

www.cyclingcircus.nl



Kloeft Niels-Peter
Claudio

Groennegade 10
4700 Neastved
Denmark

+45 402 303 41
nielspeter@danskrakkerpak.dk

Dansk Rakkepak 166

Shakespeare’s ‘Romeo & Juliet’ gebracht als poppenspel. Wie kan
daar nu aanstoot aan nemen? Ah toch, zeker een iemand: de
depressieve en suïcidale Tonny, deel van het publiek van dit
schouwspel. Straatartiest Filippo legt zijn ode aan Shakespeare stil
om Tony te helpen, die wel erg diep zit. Maar het verhaal heeft – in
tegenstelling tot ‘Romeo & Juliet’ een happy ending.
Een verhaal over een ontmoeting tussen twee culturen,
vriendschap en een nieuwe hoopvolle start.

Een ode aan de schoonheid van het leven en de kleine pleziertjes. ‘
‘Life Is Good’ wordt gebracht in de internationale taal van het
theater – als combinatie van muziek, slapstick en lichaamstaal.
Tony wordt gespeeld door de Deen Peter Kløft, en Filippo door de
Italiaanse komiek Claudio Levati. Beiden ervaren acteurs die al
speelden in heel wat straten verspreid over de hele wereld. Deze
act is van internationaal niveau, voor alle leeftijden en voor zowel
arm als rijk!

Life is Good
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Claudio Levati (Italy); Niels-Peter Kloeft (Denmark);

Neastved (Denmark); Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=2_2z1UWNEsk

https://www.youtube.com/watch?v=XsOV6iA_5rg&feature=youtu.be

www.danskrakkerpak.dk



Vandewalle Sven

Moorseelsestraat 164
8501 Heule
België

+32 498 627 965
sven@desven.be

De Sven 167

Neem plaats in de kleinste theaterzaal, een leuk ingerichte caravan,
en laat je onderdompelen in een magisch avontuur.

Aan de ingang van de caravan worden ticketjes uitgedeeld met de
genummerde zitplaatsen (eerste, 2de of 3de rij, balkon of zijbeuk
links/rechts). Als alles ticketjes uitgedeeld zijn, kan iedereen
plaatsnemen.
Wat volgt is een verbazende goochelshow.

Welkom!
nieuwe act/new show/spectacle nouveau2:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Sven Vandewalle (België);
TECHNICIANS: Lynsey Wyckmans (België);

Heule (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

DeSven.be



Vandemeulebroecke Filip

Couture du Moulin 96
7750 Russeignies
België

+32 486 300 351
filip.vandemeulebroecke@gmail.com

De Trawanten 168

Een mansgrote pop (Isidoor) wordt tot leven gebracht. In een
zorgvuldig opgebouwde en interactieve act, worden kinderen
uitgenodigd om verhalen in te fluisteren in de ‘verhaalhoorn’ van
Isidoor.  De leerling-verhalenvanger (Rutger) vergezelt Isidoor
tijdens zijn zoektocht naar traanverhalen. Doorheen het spel
tussen Isidoor en Rutger komt langzaamaan de waarheid die
Isidoor voor Rutger verborgen hield, aan het licht. Achter het
verhaal van de grote blauwe tranenvis blijkt een groot persoonlijk
verdriet van Isidoor schuil te gaan.

Twee spelers staan als dj’s achter een zelf gefabriceerde draaitafel.
Terwijl een eclectische mix van elektronische geluiden, zang en
instrumentale muziek live wordt uitgevoerd, wordt een
eigenzinnige versie van de mythe van Daphne en Apollon verteld in
en rond een miniatuur-bosje waarin de figuurtjes gemanipuleerd en
in verschillende tableaus geplaatst worden. In ‘Boom zonder vrees’
worden beeld, muziek en tekst op een creatieve en prikkelende
manier geïntegreerd voor het vertellen van een tijdloos verhaal.

De Grote Blauwe Tranenvis

Boom zonder vrees

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:30 h

0:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

3
ARTISTS: Dieter Van obberghen (België); Benjamin Sercu (België); Filip
Vandemeulebroecke (België);

Wetteren (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.detrawanten.be

www.detrawanten.be



Verstichel Jakob
Van cauwenberghe Shana

Poelsnepstraat 34
9000 Gent
België

+32 499 267 910
Jakob.verstichel@gmail.com

De Typotheek 169

Een antieke apotheek rijdt de stad binnen … Twee vreemde figuren
in witte jassen rommelen in schuifjes, schudden met proefbuisjes
en kijken bedachtzaam naar hun collectie glazen potten. En in die
schuiven en flessen zitten … woorden? Die mobiele apotheek is …
De Typotheek. Een magazijn op wielen vol kostbare letters en
woorden: van eetbare letters tot krantenknipsels en stempels,
woorden in potjes, hoekjes, doosjes, overal waar je kijkt, leest en
ruikt. Er is zelfs een letterplant!

De Typothekers zijn wereldvreemde, maar vriendelijke
woordverzamelaars. Op speelse wijze geven ze jou inspiratie om
iets leuks te doen met hun collectie. Met hun typemachines en
chinese inkt maken ze samen met jou een postkaart met een leuk
gedicht en originele illustratie.
Wie weet krijg je zelfs een gloednieuw proefbuiswoord cadeau!
En als je geluk hebt is hun tekenrobot, de Tek-o-matic opgeladen ...

De typotheek
nieuwe act/new show/spectacle nouveau3:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Shana Van cauwenberghe (België); Jakob Verstichel (België);

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/mJgomKQVo5I



Verbeecke Eriek

Groenselstraat 69
9250 Waasmunster
België
+32 9 326 00 97
+32 477 74 65 09
info@devertelvalies.be

De Vertelvalies 170

Oc Topus is een sprekende inktvis.
In een Klein theatertje, waar acht mensen zittend kunnen
plaatsnemen, vertelt de inktvis via zijn tentakels.
De toeschouwers nemen de arm vast voor hen en via een
ingebouwde luidspreker horen zij het verhaal.
Dat verhaal is gelinkt aan de problematiek van plastic in de zee.

Het verhaal duurt ongeveer vijf minuten, waarna er onmiddellijk
acht nieuwe toeschouwers kunnen plaatsnemen.
Op deze manier kunnen er een tachtigtal mensen per uur Oc Topus
bezoeken.
Buiten aan het theater staan twee “lokkers” die de mensen binnen
loodsen en de techniek bedienen.

Oc Topus
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:05 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

2
ARTISTS: Eriek Verbeecke (België); Sankie Den Hamer (Nederland);

Waasmunster (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.devertelvalies.be



Van Damme Bert

Bruiloftstraat 77A
9050 Gentbrugge
België

+32 494 280 703
bertvdamme@gmail.com

De Vierkante Meter 171

De Vierkante Meter is een ongeziene live-act: vier muzikanten op
een mobiel podium van 1 vierkante meter. De groep kreeg de prijs
van ‘Strafste Straatmuzikant 2017’ tijdens de Gentse Feesten en
tourt sindsdien het land rond. En zelfs op de plaats waar ze
optreden, gaan ze rond. Ze rocken even en rollen dan verder
tussen het volk. De vier jonge professionele muzikanten hebben
een eindeloze playlist met songs van vroeger en nu, en ze gaan
graag in interactie met het publiek. Heb je een verzoeknummer?
Wil je zelf een liedje brengen? Kom erbij! We

hebben nog een paar vierkante centimeters op overschot.
De Vierkante Meter is een act vol humor en verrassingen. Uit het
niks komt een kar aangereden met een volledige liveband in actie.
Als een jukebox wisselen ze recente hits af met frisse versies van
oude klassiekers. Zanger Sonny praat het geheel aan mekaar en zit
niet verlegen om een danspasje. Tijdens het laatste nummer van de
set verdwijnen de muzikanten als dieven in de nacht op hun rollend
podium, op zoek naar het volgende publiek.

De Vierkante Meter
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Bert Van Damme (België); Sonny Vande Putte (België); Moreno Claes
(België); Benjamin Jacobs (België);

Gent (België); Leuven (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=P6DppcmbMic

https://www.youtube.com/watch?v=UQedINB9RsQ

https://www.youtube.com/watch?v=sxrE8irFzBI

www.devierkantemeter.be



Tanner Roberto

Sant Bertran 3 - 3º1º
8001 Barcelona
Spain

+34 67 73 98 515
info.deuxalatache@gmail.com

Deux á la Tâche 172

"Crack Up 2.0", is een dynamische, grappige en hilarische show
die het publiek geen andere keuze biedt dan er van te genieten.
Komedie, magie, humor en twee gevaarlijk verschillende
personages.
Een verwaande tovenaar en zijn onervaren assistent hebben een
gecompliceerde relatie op het podium die leidt tot de meest
absurde situaties, vol grapjes met een emotioneel en onverwacht
einde.

Crack Up 2.0
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Pamela Democrito (Italy); Roberto Tanner (Argentina);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/241089960

www.deuxalatache.com



Smits Diederike

Halmaheirastraat 30 bg.
1094 RL Amsterdam
Nederland

+31 6 43 91 09 60
info@diederikestoko.nl

Diederikes Toko 173

Het is een interactieve installatie voor kinderen van 2 tot 7 jaar.
Hamertje Tik bestaat uit verschillende werkplaatsjes. Kinderen
kunnen van het ene naar andere trekken. Overal is wel iets te doen
of uit te vinden hoe het echt werkt. In het postkantoor kun je
stempelen en de brief op de post doen, elders springen veren van
een trapje, in het strijkhuisje kan de was worden gedaan en nog
veel meer. Dit alles is vormgegeven door een reeks van
klapdeurtjes, boxen, trapjes, raampjes die houtje,touwtje aan
elkaar zijn geknutseld...

En zo ontstaat in elk werkplaatsje een eigen sfeer. Voor ouders en
grootouders is er veel nostalgie ; ineens zien ze de oude telefoon
met draaischijf of staan ze met hun kinderen koffiebonen te malen
in een koffiemaler. En de kinderen weten , verrassend genoeg , zelf
heel snel hoe de mechaniek werkt. Diederike ontvangt de kinderen,
geeft minimaal aan wat ze kunnen doen en staat altijd open voor
hun vragen en is er voor hulp. Maar ze mogen vooral, samen met
hun begeleiders, op ontdekkingstocht.

Hamertje Tik
nieuwe act/new show/spectacle nouveau5:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Diederike Smits (Nederland);
TECHNICIANS: Fako Kluiving (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/341300157

www.diederikestoko.nl



Alvares Diogo

Rua Dante de Patta, 331 apt 301
Florianópolis

Brazil
+55 48 99 67 16 861
+55 48 99 67 16 861
diogoalvaresellusionist@gmail.com

Diogo Alvares 174

‘Face to Face’ is een show van hoge kwaliteit: Diogo staat garant
voor een mix van straatmagie, illusionisme en improvisatie. Het
publiek valt van de ene verrassing in de andere.  Hij combineert
manipulatie en illusie. Hij kan als geen ander gewone voorwerpen
manipuleren (kaarten, ballen, sigaretten, touw,…). De voorstelling
kan zowel binnen als buiten gebracht worden en is geschikt voor
alle leeftijden.

Face to Face
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Diogo Alvares Martins  (Brazil);

Florianópolis (Brazil);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=KTFDtVCJB7k&t=2s

under construction



Marilungo Francesco

Lagrù Play srls
via Cesare Barristi, 127
63857 Amandola
Italy
+39 34 76 02 20 24
+39 34 76 02 20 24
marilungo.management@gmail.com

Dolly Bomba 175

"FUORI PORTA - Een reis naar de grenzen van de realiteit."
Wat gebeurt er als een clown een deur als geschenk krijgt en deze
deur een stuk speelgoed wordt dat opengaat met de sleutel van de
verbeelding?
FUORI PORTA is een show met pantomime, muziek, improvisatie
en fantasie en is een reflectie op de zichtbare en onzichtbare
deuren die we geopend en gesloten hebben in ons leven. Een show
die op een verstandige manier de mime-techniek combineert met
komische dramaturgie.

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

Fuori Porta
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Piero Massimo Macchini (Italy);
TECHNICIANS: Giacomo Pompei (Italy);
OTHER PERSONS: Francesco Marilungo (Italy);

Fermo (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=7oj8mP2rWTU

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

https://pieromassimomacchini.it/



Domichovsky Pablo

Navarra 105
8320 El Masnou
Spain

+34 6 35 96 78 33
davaicirco@gmail.com

Domichovsky & Agranov 176

Een straattheater/circusvoorstelling voor alle leeftijden. Kan zowel
binnen als buiten gebracht worden, tijdens de dag of nacht. Twee
personages met de ziel van misdadigers en het hart van reizigers
brengen een mix van humor, circus, live muziek, poëzie en theater.
De stunts worden steeds moeilijker. Messen en bijlen doorboren
hout. Het geluid van een cello weergalmt. Een rollenspel in
constante transformatie, waarbij de temmer zelf getemd wordt, de
kidnapper zelf ontvoerd wordt en een mes muziek kan maken.

 Soms worden dagelijkse handelingen omgezet in rituelen.
Religieus, cultureel of muzikaal om vergeving of toestemming
vragen. Voor regen of onweer; voor leven of dood; gemengd met
alcohol of zelfs met bloed. In het creatieve proces van dit stuk
werden deze elementen gebruikt als inspiratie en om kritiek af te
wenden. Het zigeunerleven, een traan in het oog van de wereld.

Davaiii
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Pablo Domichovsky (Argentina); Sasha Agranov (Israel);
TECHNICIANS: Jordi Salvado (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://davaicirco.wixsite.com/davai

https://davaicirco.wixsite.com/davai/prensa

www.dacirc.tk



McDonald Zora

66 Moulsecoomb Way
BN2 4PD Brighton
United Kingdom
+44 7939 560 976
+44 7939 560 976
zorasings@gmail.com

Dryadic 177

De harmonieën wisselen naadloos van pop, folk of protestliederen.
Dryadic bespeelt dubbele gitaar, viool en percussie om zo hun
mijmeringen over de mensheid tot leven te brengen. Hierdoor
ontstaat een boeiend, magisch geluid dat het meest uiteenlopende
publiek verbaast.

Overhead Wires Music (Apr 14, 2017): ‘Dryadic heeft gisteren
moeiteloos het volledige publiek ingepakt met hun prachtige
volksmelodieën. Sterke prestatie’
Richard G, Thoughts on music (27 oktober 2017): ‘Soms is minder
eigenlijk meer dan je had verwacht. Het is iets wonderlijk.’

Dryadic
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

2
ARTISTS: Zora McDonald (UK); Joanna Dziecieska (Poland);

Brighton (England);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://we.tl/t-uhZ3fPgpsm

https://www.youtube.com/watch?v=sbx0kw8zKLA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=cyFxN1GsSII&list=PLNxW2dYbw-2AFU_WgckP8ovKj_ljmVSzk&index=14&t=0s

www.dryadic.com



Camus Henry
Gaby

Via Ferrera 5
6612 Ascona
Switzerland
+41 91 220 75 04
+41 77 426 23 45
info@fullhouse.ch

Duo Full House 178

Kom op! Je wordt uitgenodigd om het rijk te betreden van het
excentrieke artistieke duo Gaby en Henry Camus! Het is een
bekend feit dat tegenstellingen elkaar aantrekken. Hij komt uit de
bruisende metropool New York; zij komt uit de betoverende
onopvallende Zwitserse stad Oberunterlunkenhofen. Gaby houdt
van precisie en komt steevast overal op tijd. Henry houdt van
improvisatie en heeft nog nooit een horloge gehad in z’n hele
leven. Hij speelt goddelijk piano. Zij zingt met vurige passie. Een
hemelse combinatie.

Beiden hebben maar één doel: hoogstaande culturele prestaties
aanbieden aan hun publiek. Maar dan is er ook hun aangeboren
gevoel voor komedie, waardoor hun uitvoeringen steevast
uitmonden in hilarische taferelen. Buitengewone jongleer-
prestaties, muzikale behendigheid en acrobatisch woordenspel.
Ongeacht of ze hun doel bereiken…het publiek zal in elk geval
geboeid toekijken!

Alta Cultura
oude act/old show/spectacle vieux0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Henry Camus (USA); Gabriela Camus (CH);
TECHNICIANS: Viviana Camus (CH); Dominic Camus (CH);

Ascona (CH);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/duofullhouse/

www.fullhouse.ch



Viens Catherine

137 Saint-Augustin
H4C 2N5 Montréal
Canada
+1 514 222 4637
+1 514 222 4637
duokandeu@yahoo.com

Duo Kandeu 179

Omgaan met clichés, vervlogen versus moderne tijden, vrouwen
versus mannen, lust versus walging. Duo Kandeu mengt al deze
factoren om je een vermakelijke show te bezorgen. Er komt
traditionele Duitse elektro aan te pas, maar er is ook plaats voor
klassieke muziek. De Brezel Show combineert folkdans en Duitse
tradities met hedendaagse circustechnieken.  Balanceren van
biermokken of jongleren met eten. Niets is hen te veel!

Le Brezel Show
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:26 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Sophia Hartung (Germany); Catherine Viens (Canada);
OTHER PERSONS: Claudia Gehrke (Germany);

Bönen (Germany); Montréal (Canada);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/V3cTDwXynbQ

cirquetoutseul.com/duokandeu/



Chauvet Pauline
Pauline et Jean

03 rue docteur calmette
38000 Grenoble
France
+33 78 17 93 361

duokilombo@gmail.com

Duo Kilombo 180

In de vijandigheid van deze wereld kijken we wantrouwig naar de
buren, men bespiedt, men is op zijn hoede, men heeft schrik...
omdat men elkaar niet kent.
Verschillende persoonlijkheden, uiteenlopende
uitdrukkingsmiddelen, alles draagt bij tot het onbegrip tussen deze
twee personages.
Maar wat gebeurt er als de ene het territorium van de andere
aantast?

Om ongelijk te geven aan de uitdrukking "chacun chez soi et les
moutons seront bien gardés" ("iedereen thuis en de schapen
zullen goed bewaakt worden") en om een moment van onthaal en
verdraagzaamheid te delen met het publiek, bouwt Etranges
Etrangers enkele momenten van luchtigheid en optimisme in.
Eénwieler, acrobatie op éénwielers, hand-to-hand en jongleren
verbinden de twee personages die ondersteboven met elkaar
omgaan en hetzelfde wiel delen.

Etranges Etrangers
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Pauline Chauvet (France); Jean Pommart (France);
TECHNICIANS: Lucas Laporte (France);

Grenoble (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=q8XhUxbKJxo&t=11s

www.duokilombo.fr



Rothfeld Gal Baz
Ya-Ya

Yefe nof 25
30300 Atlit
Israel

+972 50 58 58 350
info@duolooky.com

Duo Looky 181

Circus - komische acrobatie.

Een barman en een serveerster met een mobiele bar, dromend van
bekendheid in de circuswereld.
Samen mengen ze hun koelste trucs met kruidige humor om de
liefde van hun publiek te winnen.

Duo Looky in een komische acrobatie met originele circuskunsten
zoals je ze nog nooit gezien hebt: balanceren op flessen met
balletschoenen en twee mensen die rijden op een éénwieler.
Een show die ja naar adem doet snakken door het lachen en door
verwondering.
Van groot tot klein: Duo Looky entertaint iedereen.
Beschikbaar in het Engels, het Frans, Duits, Spaans en Italiaans.

The Happy Hour show
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Gal Baz Rothfeld (Israel); Moriya Ya-Ya Ventura (Israel);

Atlit (Israel);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=4Q-GyJNXzzw

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=4Q-GyJNXzzw

www.duolooky.com



Berger Thomas
Valci Mazzara Eli
Espai Cronopis
carretera dos rius 78-2-2
8440 Cardedeu
Spain
+34 6 22 18 98 63
+34 6 26 37 26 16
ciaduoxcaso@gmail.com

Duo x Caso 182

Twee nieuwsgierige personages openen de deur naar hun
poëtische wereld. Het lijkt erop alsof ze geplukt werden uit een
traditioneel circus. Het publiek wordt al snel ingezet om deel te
nemen aan hun verhaal. Humor en wat meningsverschillen wekken
emoties los bij het publiek.
Duo x Caso is opgebouwd uit een mix van verschillende kunsten:
circus, theater, muziek & poppenspel. Emoties en verrassingen in
een clowntaal. Disciplines: clownerie, cyr wiel, handstand, trapeze,
poppenspel.

Solo de Dos
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Elisabetta Valci Mazzara (Italy); Thomas Berger (Austria);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/347889484

https://ciaduoxcaso.wixsite.com/circo



Martini Silvia
Levis Mario

Corso Regina Margherita 211
10144 Torino
Italy

+39 339 80 62 090
info@duolinda.com

Duolinda 183

Clown, live muziek, messen gooien en circus. We hebben constant
de behoefte om te communiceren waar we zijn. Waar is de ander,
waar denkt hij aan. Is het mogelijk een relatie te hebben zonder dit
allemaal te weten? De schoonheid van een willekeurige
ontmoeting, de puurheid van een onverwacht gebaar. Een
gedachte delen in de verte lijkt een achterhaald concept.

Toch is het net dit wat de twee clowns doen. Ze willen een verhaal
vertellen over het afstandsgevoel door middel van
circustechnieken en livemuziek. Ze spelen met een originele
structuur die een wereld van ironische komedie en muzikale poëzie
in stand houdt.

La Dama Demodè
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Silvia Martini (Italy); Mario Levis (Italy);

Torino (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=dp6X8ZfcxYg

https://www.youtube.com/watch?v=Yh5Ag-K9Hb0&feature=emb_logo

www.duolinda.com



21042Malvestiti Carlotta

Associazione Eccentrici Dadarò
via Don Enrico Uboldi, n. 174
21042 Caronno Pertusella
Italy

+39 34 66 93 03 68
info@glieccentricidadaro.com

Eccentrici Dadarò 184

Tijdens de show Operativi! Vieren drie clownsoldaten de
wereldoorlogen, zelf overlevenden van alle oorlogen in de
geschiedenis die een monument komen opbouwen ter
nagedachtenis aan oorlogsslachtoffers.
Het is een show die het thema oorlog op een lichte manier
behandelt, met grappigheid, poëzie en een show voor iedereen,
zowel volwassenen als kinderen, ondanks een belangrijk
onderwerp zoals oorlog.

Ze merken dat ze samen emotioneel worden, plezier hebben,
lachen, denken en zelfs huilen.

Operativi!
0:55 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Davide Visconti (Italy); Andrea Ruberti (Italy); Umberto Banti (Italy);
OTHER PERSONS: Sara Zandarin (Italy);

Caronno Pertusella (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

http://youtu.be/V2A_cXb7GjM

https://youtu.be/pcYfhLMLx5A

www.glieccentricidadaro.com



Villacampa Viñes Jordi

El Sidral
C/ Grealó nº 34
25194 Lleida
Spain
+34 973 211 209
+34 656 817 579
heliko@elsidral.com

El Sidral 185

Een vreemd verhaal van een familie van vier personen die hun
eigen huis met zich meedragen. Het huis wordt vervoerd door
Heliko, die toevallig een slak is. Ze zijn op zoek naar een plek om te
overnachten en leren intussen veel mensen kennen. Intussen
komen we zo van alles te weten over hun dagelijks leven, die toch
heel wat verschilt dan dat van ons. De vraag die ze telkens zichzelf
stellen is: moeten ze blijven of moeten ze gaan?

Elke keer ze een nieuwe plek bezoeken, leren ze veel over de
mensen die ze ontmoeten. De show wordt gespeeld in een
verzonnen taal en duurt 55 minuten. De voorstelling kan zowel
overdag als ’s avonds gespeeld worden, dankzij de autonome
verlichting. Tijdens deze mobiele act wordt verschillende keren halt
gehouden.

Heliko
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:55 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Gabriel Solans (Spain); Ares Piqué (Spain); Olga Cuito (Spain);
OTHER PERSONS: Jordi Villacampa (Spain);

Lleida (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/271120384/fea5a722ee
https://vimeo.com/278678287/a89fe8455f
https://vimeo.com/268592681/e98e67fca8

www.elsidral.com



Sanchez Alessi Emiliano

Rue Belgica
45930 Méntrida
Espagne
+34 698 829 121
+34 698 829 121
teiteishow@gmail.com

Emiliano Sanchez Alessi 186

Tei Tei is een personage dat zijn weg vindt met zijn enige
bouwtool: zijn rollen tape. Het is een wezen dat zijn sporen nalaat,
zelfs vluchtig, overal op zijn pad door verbindingen tussen
objecten en mensen te genereren. Om de dingen te begrijpen die
vaak niet zo duidelijk of voor de hand liggend zijn, maar er wel
leven, wachtend om ontdekt te worden.
De uitdaging zit er hem in om de inhoud van de show aan te
passen op basis van de  verschillende en unieke plaatsen waar ze
speelt. Een pad kan overal worden gemaakt.

Tei Tei

IN

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

oude act/old show/spectacle vieux

0:40 h

0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Emiliano Sanchez Alessi (Argentina);

Madrid (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=UsGyDs6oKfw

https://vimeo.com/49538973

https://www.youtube.com/watch?v=TuhlMdfgK5Y&t=52s

https://www.youtube.com/watch?v=kYsIvOIkYX4

www.emilianoalessi.com



Zalloechevarría Celeste

1 de mayo 848
7600 Mar del Plata
Argentina
 5492235136386
39 3312090136
espumabrumacirco@gmail.com

Espuma Bruma 187

De show begint. De vrouw bereidt zich voor. Ze is nog niet klaar. Ze
moet nog haar kleren veranderen, haar haren kammen en wat
make-up opdoen. Ze staat klaar bovenop het touw. Waar kijkt ze
naar? Waar wacht ze nog op? Ze weet het nog niet. Het antwoord is
‘evenwicht’: haar gekruiste benen, haar hoed en wandelstok, haar
magische kristallen bol, haar tangolied.
Kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
voorstelling. Alles draait om balans. Alles draait om evenwicht.

rOdandO
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Celeste Zalloechevarría (Argentina);
TECHNICIANS:  Álvaro Garcia Muelas (Spain);

León (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=MBuFm3We7K8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=pBAww86WzcI&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=JOdHy3SLsKI&feature=emb_logo

https://www.espumabruma.com/



Kruithof Tristan

Veilinghavenkade 40
3521 AK Utrecht
Nederland
+31 6 19 17 71 17
+31 6 19 17 71 17
tristan@exoot.info

Exoot 188

Een nieuwe installatie van EXOOT; De verzamelnaam van objecten,
installaties en performances van Tristan Kruithof
Een knipoog naar een wereld, waarbij technologie uit de hand is
gelopen, een “robotisch dierenrijk”  haar intrede doet en de mens
haar controle verliest.
“AnimatronieK” is een complexe installatie van meerdere
zwevende dieren boven het publiek. De schoonheid en magie van
het dierenrijk worden in beweging, kleur en vorm geconstrueerd en
verbeeld.

Tristan heeft eerst een seizoen nodig om de ‘Dier-objecten’ te
ontwikkelen, ermee op te treden en te optimaliseren. Graag komt
hij met het eerste object naar Ieper en dit zal dan ook de eerste try-
out (primeur) gaan inhouden.
Het object; een kreeft van ongeveer 1,5 meter zal zwemmend door
het publiek bewegen. Omhoog en omlaag gaan van grond niveau
tot 3 meter hoog boven het publiek en gaat de interactie met het
publiek aan.

AnimatronieK
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Tristan Kruithof (Nederland);
TECHNICIANS: Wilco Botermans (Nederland);

Utrecht (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.exoot.info



Vuur Rik

Lepelkruisstraat 46
1018 WH Amsterdam
Nederland
+31 6 28 56 27 58
+31 6 28 56 27 58
info@eyeburn.nl

eyeburn 189

EyeBurn, gaat op zoek naar ware betekenis van vuur in de
hedendaagse samenleving.
Ooit was vuur een oerkracht die angst en ontzag inboezemde,
alleen de goden leken het vuur te kunnen beheersen. Inmiddels
wordt het vuur door iedereen gebruikt, het lijkt gevangen te zitten
in onze machines en gasfornuizen. Heeft vuur hiermee haar magie
verloren of kan het nog vrij breken in al haar kracht

De voorstelling, rond een installatie van ruim 6 meter hoog die
tegelijk mythisch als industrieel is, zal sommige vragen
beantwoorden maar ook nieuwe oproepen.

Drasgull
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

8
ARTISTS: Rik Vuur (Nederland); ??? (Nederland); ??? (Nederland); ???
(Nederland); ??? (Nederland); ??? (Nederland); ??? (Nederland);
TECHNICIANS: Ribo Moten (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.eyeburn.nl



Horgan Con

39 Cloondara
Oakpark
v92v4fd Tralee
Ireland
+353 87 99 78 146
+353 87 99 78 146
info@fanzini.ie

Fanzini Productions 190

Een korte, glorieuze ervaring van de mooiste momenten van je
leven in een prachtige op maat gemaakte locatie. Spailp is een non-
verbale show van 5 minuten voor 5 personen tegelijk. Een
uitnodiging om onze collectieve verbeelding te stimuleren. Het
publiek wordt binnenin de tent meegenomen op een theatrale reis
naar vijf werelden waarbij twee personen telkens verschillende
karakters spelen.

Twee idioten van Olympisch niveau brengen je graag hun nieuwste
meesterwerk. Zij heeft een poëtisch en teder ballet voorbereid. Hij
heeft een slechte show vol chaos voorbereid. Zij houdt van
dansen, hij houdt van kippen. Een non-verbale show met clown,
dans, circus, komedie en absurditeit. Een komische strijd tussen
dans en circus, elegantie en eenvoud, schoonheid en dwaasheid,
logica en absurditeit.

Spailp

Ballet poulet

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

1:00 h

0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Kim Mc Cafferty (Ireland); Con Horgan (Ireland);

Dublin (Ireland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=ygxpAoDG8SU

https://www.youtube.com/watch?v=cID8KTe1MF8

www.fanzini.ie



Giori Fausto

Via Valle 3
25050 Niardo
Italia

+39 34 70 35 41 74
info@faustogiori.it

Fausto Giori 191

Demenzio is een excentriek en krankzinnig karakter. Zijn doel? Het
publiek entertainen. Maar…elke kleine beweging is een ramp. Dit is
ook het geheim van z’n succes. Ga vol vertrouwen op zijn katapult
zitten en laat je katapulteren naar de meest verborgen hoekjes van
zijn magische caleidoscoop, in zijn koninkrijk van sterke emoties.
Een eigentijdse clownshow vol verwondering, talent en sterke
emotionele impact.

Zet je vol vertrouwen op zijn katapult en laat jezelf schieten in de
meest verborgen hoekjes van zijn magische caleidoscoop, in zijn
koninkrijk van sterke emoties!

Ontdek de wereld van deze moderne clown! Zeer eccentriek, vol
verwondering, talentvol en met een grote emotionele impact.

Demenzioshow
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Fausto Giori (Italy);
OTHER PERSONS: ??? (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=pI6RXOG8spc&t=17s

www.faustogiori.it



de Reus Sigrid

Valeriaanstraat 51
3765 EJ Soest
Nederland
+31 10 82 24 353
+ 31 6 18 53 53 16
info@dereustotaal.nl

Figurentheater Ennadien 192

Magnifique Fantastique is een brocantewagen, die wel wat weg
heeft van een kleine pipowagen. De wagen – voortgetrokken door
een geheel in stijl geklede persoon – hangt vol met curiosa en alles
is te koop. Een eyecatcher, de moeite waard om van dichtbij te
bekijken!
Als Magnifique Fantastique stil houdt speelt zich een klein
schouwspel af. De muziek begint te spelen, de gordijntjes gaan
open en het publiek kan genieten van een verhaal van ca. 25
minuten.

Uniek is dat zich in de wagen twee speelvlakken bevinden, één
voor handpoppen- en één voor marionettenspel. Het publiek
verplaatst zich en ervaart tijdens de voorstelling de magie van
beide vormen van figurentheater. Zowel de uiterlijke verschijning
van Magnifique Fantastique als de speelvorm zijn uniek en roepen
verwondering op. Het beeldende spel heeft geen woorden nodig.
Magnifique Fantastique is dus een internationale act, die voor
iedereen toegankelijk is.

Magnifique Fantastique
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Ennadien Blink (Nederland); Fokke de Boer (Nederland);
OTHER PERSONS: Sigrid de Reus (Nederland);

Soest (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.youtube.com/watch?v=MWK8XtMGjMQ&feature=emb_logo

www.ennadien.nl

www.dereustotaal.nl



Toor Jay

Boppstr. 8A
10967 Berlin
Germany

+49 157 78 22 33 32
info@fire-fingers.com

Fire Fingers 193

Van kleine vlammetjes tot groot vuur... Fire Fingers maakt een reis
door een wereld vol sensualiteit en visuele kracht.
Ze gebruikt originele attributen en unieke wegen om haar mystieke
ruimte te creëren in een show met dans, theater, jongleren, muziek,
kostumering en vuureffecten.
In een volslagen duistere omgeving komt de essentiële schoonheid
van de vlammen tenvolle tot uiting.
Jay Toor is Ms.Flames en ze zet alles in vuur en vlam, klaar om het
publiek te veroveren met haar vurige verschijning.

Verlangend naar haar langverwachte droomvakantie, staat Giselle
le Pearl op het punt het perfecte scenario te vinden om te rusten en
te RELAXEN.
Maar dan begint alles in het honderd te lopen. Door haar
ondeugend karakter is één iets quasi zeker: ze zal een clowneske
dag beleven op het strand.
Volg haar voor een anti-leeftijd vintage ervaring. Ongeacht of je
een expert bent in het zwemmen of enkel een "teendipper"...
ga ervoor!

Ms Flames

Holiday on Deley

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:30 h

0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Jay Toor (Israel);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/198333420

https://vimeo.com/198333855

https://www.youtube.com/watch?v=SH4j_py0i0s&feature=emb_logo

http://fire-fingers.com



Opazo Julio

Kopernikus str. 10
10245 Berlin
Germany

+49 152 193 15 287
flash.gonzalez.show@gmail.com; drakoarm@hotmail.
com

Flash Gonzales 194

De voorstelling ‘Matiz’ is het resultaat van aangepaste
goocheltrucs. Sommige trucs kunnen vanwege hun karakter enkel
maar uitgevoerd worden in bepaalde omgevingen. In deze show
werden alle trucs zodanig aangepast dat ze kunnen gebracht
worden op alle locaties. Dit werd mogelijk gemaakt door
toevoeging van fysiek theater, dans en acrobatie.

Charismatisch, absurd, en elegant subtiel, Flash Gonzales brengt
altijd onherhaalbaar geïmproviseerde momenten en treedt op als
animator en ontvanger van de emoties van het publiek. Hij speelt
en nodigt ons uit om deel te maken van zijn vreemde avonturen.

Hij gebruikt het lichaam als universele taal.

Matiz
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Julio Opazo (Chile);
OTHER PERSONS: Luise Gerstman (Germany);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=FRaWcFeKcxo&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=pW0OjZfWkN8

https://www.youtube.com/watch?v=k9UWqHQwQms&t=262s

www.flashgonzalez.com



Merisio Francesca

Kopernikusstrasse 10
10245 Berlin
Germany
+39 33 38 97 64 74
+39 33 38 97 64 74
franxinatraclowna@gmail.com

Franxi Natra Clowna 195

Franxi Natra Clowna, een ongebruikelijk en komisch personage. Ze
is een andere ‘soort’ vrouw. Ze profiteert van elk moment voor het
een spel wordt. Voor haar is het een spel maar het kan ook een
grap of een missie worden. Een racket dat in je lichaam blijft, een
microfoon die alleen geluid triggerd, hoelahoepels die alleen
blijven. Haar missie is om het volk te laten kennis maken met zijn
waanzin en met alle problemen te spelen.

Het is een mix van technieken uit het circus en theater en dat
rondom een clown. Ze gebruikt de hoelahoep en hanteert nog veel
andere objecten. Deze show is geschikt op alle openbare plekken
van de wereld.

Round A Round
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Francesca Merisio (Italy);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/363716182

http://franxinatra.wix.com/clowna



Pompe Wibbe
Vicki

Phoenixstraat 42
9000 Gent
België

+32 474 094 908
wibbe@fullstopacrobatics.com

Fullstop Acrobatic Theatre 196

Heb jij ooit Boeksoep geproefd? Ken jij iemand die kan vliegen?
Wordt een kikker een prins als je hem kust?
Fullstop kan deze vragen voor jou beantwoorden. Tegelijkertijd
brengen ze de wereld van de kinderboeken tot leven door middel
van circus, muziek, theater en dans. Het resultaat is een lekkere
soep van al je lievelingspersonages. Geschikt voor jonge kinderen
en hun families.

Concept en realisatie: Wibbe en Vicki Pompe
Regie: Craig Weston
Muziek: Wibbe Pompe
Met ondersteuning van de Vlaamse Overheid.
Coproductie: MiramirO

Boeksoep
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Willem Pompe (Indonesië); Victoria Pompe (UK);
OTHER PERSONS: ???

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=70cxixdMHJk&feature=youtu.be

www.fullstopacrobatics.com



Jeanmart Ludovic

Avenue Eugène Demolder 93
1030 Bruxelles
Belgique

+32 475 98 93 35
artlinesprod@gmail.com

Funky Bodding 197

Laat u meeslepen in het klankenspervuur en de aanstekelijke
ritmes van deze kleurrijke Brusselse brassband met een hoek af.
Feestelijke energie, originele melodieën, pompende grooves,
scheurende kopers en een zweem jaren 70, brengen uw hoofd en
lichaam op hol! Dynamisch, onstuimig, explosief.
Een fanfare met een missie: ons grijs bestaan vullen met kleur.

Funk : een sterke geur ;  muzikale stijl uit de jaren 70 met stevige
bassen.
Bodding : een Brusselse culinaire specialiteit waarbij oud brood
gerecycleerd wordt tot een dessert.
Funky Bodding : een Brusselse brassband/fanfare, die op
eigenzinnige manier grooves uit de jaren 70 nieuw leven inblaast.
Dynamisch, origineel, aanstekelijk, met een hoek af.

Funky Bodding

Funky Bodding (walking act)

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:45 h

0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

6
ARTISTS: Ludovic Jeanmart (België); Vincent Nouaille (France); Hugo Dudziak
(France); Nicolas Dechene (België); Maxime Plateau (België); Jerome Colleyn
(België);

Brussel (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/RTohl8_5mWE

https://youtu.be/SskaxUbWTmY

https://youtu.be/Oo2d4mUkZeY

www.funkybodding.com



Olthaar Gerard

Teilingerstraat 23A-01
3032 AP Rotterdam
Nederland

+31 6 26 15 82 30
info@gerardolthaar.nl

G 198

Warm aanbevolen.

Deliverook
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Gerard Olthaar (Nederland);

Rotterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/FV-wmi6vaBY

www.gerardolthaar.nl



Matulli Gaia

via Antonio Cecchi 44
10152 Turin
Italy

+39 34 79 48 19 65
gaiama_@hotmail.it

Gaia Ma 199

Een boog, een pijl…Wie zal vanavond mijn hart raken? Gaia Ma, of
liever gezegd, haar hart zal overgeleverd worden aan een
"onbekende" boogschutter. Omgaan met evenwicht, vliegende
hoeden, dans en acrobatie. Zal hij kunnen toeslaan? Een
circusshow met een snuifje poëzie en waarom niet…een beetje
romantiek!

Gebruikte technieken: clownerie, jongleren met hoeden, rolla bola,
charleston dansen.

Hit My Heart
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Gaia Matulli (Italy);

Torino (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/362760720

www.gaiamatulli.com



De Baets Wim

Veldestraat 162
9850 Merendree
België

+32 474 25 70 25
oudesmisse@gmail.com

Gekke Fietsen Museum 200

Treed binnen in de gekke fietsenwereld van Sprocketman en de
Fietsfee, trap jezelf een circus in dit doortrapt pretpark vol gekke
fietsenamusement!

Fietsotopia
nieuwe act/new show/spectacle nouveau2:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Wim De Baets (België); Sabine Lootens (België);

Deinze (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=NVjY-ruhvlM

https://www.facebook.com/deprestbart/videos/2466910246680892/

https://www.facebook.com/watch/?v=432203967721340

www.oudesmisse.be



Gimelli Alessandro

Cascina Manzola
SNC
20080 Cisliano
Italy

+39 333 35 66 727
info@sirqus.org

Gemy 201

Gemy maakt het publiek warm om hem te assisteren tijdens zijn
gekke circusvoorstelling. Mime, acrobatie, jongleren, koorddansen,
evenwichtsoefeningen…deze clown kan het allemaal!

Gemy in "Pulping"
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Alessandro Gimelli (Italy);

Milano (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=KQ6nIbfIDVg&t=20s

www.sirqus.org



Sassi Sandro

via Piave, 19 - Casalecchio di Reno
40033 Bologna
Italy
+39 33 32 80 09 13
+39 33 32 80 09 13
info@geracircus.it; distribuzione@geracircus.it

Geracircus 202

Meneer Gera presenteert u met veel genoegen een energieke
circusshow, die opgewekt wordt door gefluit en een verzonnen
taaltje. Volwassenen en kinderen worden betrokken bij de show.
De voorstelling staat garant voor een mix van jongleren met ballen,
ringen en koorddansen. Uit het publiek worden 8 toeschouwers
lukraak gekozen. Na wat opwarming krijgen ze een heel bijzondere
opdracht: het touw gespannen houden zodat Meneer Gera er over
kan lopen en dit terwijl hij jongleert met vuur!

Manta is een hedendaagse circusvoorstelling op de strakke koord,
die ontstaan is uit het onderzoek naar de relatie tussen verleden en
toekomst. De cape staat symbool voor het verleden die in ons blijft
leven, waardoor we soms beperkt worden in ons handelen. De
artiest wil een symbolische boodschap overbrengen.

La Corda

Manta

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

oude act/old show/spectacle vieux

0:45 h

0:10 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Sandro Sassi (Italy);

Bologna (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=GoP3aqTLITM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=wFRoX_wYK84&feature=emb_logo

www.geracircus.it



Capone Gianluigi
Aelbrecht Ronny

circ.ne gianicolense 10
152 Rome
Italy

r.a@vlinders.be

Gianluigi Capone - Teatro Verde 203

Een circus die nog moet uitgevonden worden… De voorwerpen in
de koffer en een flinke dosis fantasie bezorgen het publiek creatief
plezier! Aan de voorstelling komt ook clownerie, jongleren en
livemuziek aan te pas. Een show met veel improvisatie-
mogelijkheden. Geschikt voor een breed publiek.

Pocket Circus
oude act/old show/spectacle vieux0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Gianluigi Capone (Italy);
TECHNICIANS: Ronny Aelbrecht (België);

Rome (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.teatroverde.it



Catarinelli Stefano

via Cortella 9
6034 Foligno
Italia
+39 32 94 15 18 37

giullari@giullarideldiavolo.com

Giullari Teatro 204

Tuttotorna is een komische show gebaseerd op liefde en geluk die
gebruik maakt van geometrieën en manipulatie van objecten. Ze
proberen de jongleer ballen niet alleen te gebruiken als objecten
maar ook als een onderwerp van een discussie, het theater Guillari
zoekt een esthetische taal waarin woorden en beelden samen een
leuk tafereel vormen.

Twee verbazingwekkende personages komen op het podium en
betrekken je meteen, ze geven je ritme, glimlachen, ontketenen
vreugde, verrassing en verbazing. Het publiek is betrokken en
wordt meegesleurd in een magische sfeer.

Tuttotorna
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Stefano Catarinelli (Italy); Rosimeire Dos Santos (Brazil);

Foligno (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/uz9k0H9Qw7g

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

giullariteatro.com



Meert Tom

Emiel Hullebroecklaan 4
8501 Heule
België

+32 478 40 95 64
goochelaartom@telenet.be

goochelaar Tom 205

Hij komt toe met een hele boel valiezen en een doosje waar
reisticketjes in zitten... een beetje verward rondkijkend waar hij zijn
trein, boot of zeppelin kan vinden om zijn reis verder te zetten. Het
volgende ticketje in zijn hand.
De eerste koffer is die van een ontsnappingsspecialist waar er
touwen in zitten, hand boeien, kettingen en een dwangbuis.
De tweede koffer (en ook de tweede act) is die van een goochelaar.
met ringen, ballen, kaarten enz.
Met een knipoog naar steampunk.

de gestrande reiziger
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

1
ARTISTS: Tom Meert (België);

Heule (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.goochelaartom.be



Custers Joran

Bocholterweg 78
3990 Grote Brogel
België

+32 494 607 510
info@goocheltheater.eu

Goocheltheater Jahon 206

Hooggeëerd publiek is een woordloze theatercombinatie van
goochelen, theater en handschaduwen. Het publiek neemt plaats
op de tribune van een nostalgisch circustentje.
Ze zijn getuige van een 35 minuten durende voorstelling over een
bijzondere goochelaar. Na een reset van 25 minuten kan de
voorstelling herhaald worden voor een nieuw publiek.
Door de nostalgische sfeer in de tent ontstaat er een knusse
voorstelling waarin het publiek met de neus op het gebeuren zit.

Ze zitten in de woonwereld van de goochelaar waardoor de
betrokkenheid en het meeleven sterk vergroten.

Als de artiest de piste uitstapt gaat hij naar zijn woonplaats. De
goochelaar woont in een kleine circustent vol oude spullen.
Spullen waarmee hij de gekste goocheltrucs verzint en de
klassiekers van de goochelkunst uitvoert.
Tot hij in de steek gelaten wordt door het circus, de artiesten en
roekoe … Louisa.

Hooggeëerd publiek
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Joran Custers (België);

Grote Brogel (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=9JmGllXG7MY

www.goocheltheater.eu



van Kessel Peter

Strijpsestraat 112
5616 GT Eindhoven
Nederland
+31 6 30 10 39 80
+31 6 30 10 39 80
info@turbotouwtornado.nl

Gras van de Buren 207

De Turbo Touw Tornado een theatraal-interactieve act. Met behulp
van acteurs wordt de toeschouwer actief meegenomen in een
social en fysiek interactief spel.
Toeschouwers worden deelnemers en springen in een wereld
waarin het jong of oud zijn er niet meer toe doet.
Vanuit zijn veels te krappe loket hangt de 'spring-bewijs'
stempelaar lokkend en loerend naar interactie en ongein. Hij deelt
de overwinnings trofeën uit: een geldig spring-bewijs, een
certificaat om fier mee rond te paraderen.

De machinist zorgt met behulp van een noodstop voor een veilig
verloop van het rond zwierend touw. Daarnaast bedient hij de
knoppen van het soundboard vol komische zelf ingesproken
kermisgeluiden. Rond het touw rent de spring-instructeur om de
boel fysiek op te zwepen. Toeschouwers worden aangespoord om
mee in te springen.
De Turbo Touw Tornado is niet alleen een leuk extraatje voor de
kinderen. In tegendeel! Ons streven is juist om volwassen uit de
tent te lokken om weer kinds te zijn.

Turbo Touw Tornado
oude act/old show/spectacle vieux2:00 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

4
ARTISTS: Vince Linders (Nederland); Peter van Kessel (Nederland); Louis
Adams (Nederland); Sander Arts (Nederland);

Eindhoven (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=uA_jHBWoO0A

turbotouwtornado.nl



Herssens Griet

Transfostraat 17
8550 Zwevegem
België

+32 492 538 169
griet.herssens@gmail.com; griet.margarita@hotmail.
com

Griet Herssens 208

Een surreële woordeloze papiertheater-performance die schemert
tussen realiteit en droom.
Transformerende papierarchitectuur, pop-up werelden, onthullen
de onbegrijpelijke schoonheid en wreedheid van een wereld gezien
door de ogen van een jongen,
Bruno

Bruno
oude act/old show/spectacle vieux0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Griet Herssens (België);
TECHNICIANS: Simone Scaini (Italy);

Zwevegem (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/239082205

www.grietherssens.be



de Klerk Judith

Westerdok 796
1013 BV Amsterdam
Nederland
+31 20 62 04 763
+31 6 20 60 10 83
judithdeklerk@planet.nl

Groep Rood 209

Wachten is niet leuk als je blijft denken aan waarop je wacht. Maar
je kunt beter gewoon lekker gaan zitten, kijken naar je voeten of
luisteren naar je adem! Wat voel je allemaal?

wachten wachten wachten is een voorstelling waarin wachten de
rust is, wiegen het ritme en ademen de muziek wordt.
wachten wachten wachten vertelt geen verhaal, maar neemt je mee
op een reis in je lijf.

Papier en Bas is één grote ontdekkingstocht van mimespeelster
Judith de Klerk met allerlei formaten papier. Met dit simpele
materiaal creëert ze met veel humor een absurde wereld van
papier. Ze neemt het publiek mee op haar ontdekkingstocht en
nodigt ons uit om in de eigen fantasie te duiken. Renato Ferreira op
de contrabas levert grappig commentaar en zorgt met zijn diepe
klanken voor een fijne sfeer. Na afloop mogen de kinderen zelf met
het papier experimenteren.

Wachten wachten wachten

Papier en Bas

oude act/old show/spectacle vieux

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:20 h

0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Judith de Klerk (Nederland); Renato Ferreira (Brazil);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

http://www.youtube.com/watch?v=XAH9voiv2d4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=G-0DcJJAUxM

www.groeprood.nl



van Zanten Marco

Jacobus Willemspad 8
1034 VX Amsterdam
Nederland
+31 6 14 48 23 40
+31 6 14 48 23 40
info@grootmeestersvandeschilderkunst.nl

Grootmeesters van de schilderkunst 210

Rembrandts beroemde schilderij ‘De Nachtwacht’ komt tot leven en
marcheert onder vrolijke klanken door de straat. Een bonte stoet
van muzikanten, steltenlopers, acrobaten en jongleurs. Ook tijdens
hun parades overdag proberen deze toezichthouders  hun
omgeving en het publiek  in het gareel  te houden. Hun
commando’s  en signalen leiden echter vooral tot vrolijke
verwarring. Wie komt deze wachters een handje helpen?

De groep is samengesteld uit een aantal duo’s die naast hun
groepsparade ook als losse duo’s in te zetten zijn zodat er een
grotere  tijdsspanne en meer  festivalterrein te bespelen is.

Nachtwacht parade
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

8
ARTISTS: Marco van Zanten (Nederland); John Kessels (Nederland); Marco
Vermeer (Nederland); Angela Diven (Nederland); Marieke de Vruin (Nederland);
Wouter Popma (Nederland); Gerard Jan Heering (Nederland); Froukje de Klein
(Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.grootmeestersvandeschilderkunst.nl



Luckermans Kristof

Leuvenselaan 435
3300 Tienen
België
+32 479 865 119
+32 497 589 842
info@halewyn.be

Halewijn Entertainment 211

In juni 1812 vertrok Napoleon Bonaparte met een leger van 680.000
man sterk van Frankrijk richting Moskou. De weg naar Moskou
bleek harder en moeilijker dan verwacht, de winter was
verschrikkelijk streng en overal was de aarde verschroeid. Onder
hen waren ook twee Vlaamse boerenzonen in Napoleon's
dienstplicht die ondanks de uitzichtloze situatie toch trachtten er
het beste van te maken. Deze act is een unieke combinatie van
geschiedenis, poppentheater en circus.

De weg naar Moskou
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

2
ARTISTS: Jan Bergmans (België); Kristof Luckermans (België);

Tienen (België); Lubbeek (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.halewyn.be



Vander Meulen Heidi

Kleinendries 8
1861 Wolvertem
België

+32 486 20 15 74
adelheid.vandermeulen@gmail.com

Harmonie Sint Adelheid 212

Improvisatietheater.

Een fanfare van hoogbejaarden met valse tanden, castagnet,
rollator, viagra-pillendoos als symbalen, gevolgd door een
urinoirtrommel, een rolstoel met samba plasflessen, ...

De Harmonie Sint Adelheid kan optreden met 1 tot 5 leden,
afhankelijk van het beschikbaar budget.
Zijn (soms) van de partij: Alain Rinckhout, Manou Frateur, Dries De
Smedt, Greet Verhioeven, Eric Peeters...

Harmonie Sint Adelheid
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

5
ARTISTS: Heide Vander Meulen (België); Alain Rinckhout (België); Manoe
Frateur (België); Greet Verhoeven (België); Eric Peeters (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats



Yamaguchi Hayato

Berliner Allee 56
40212 Düsseldorf
Germany

+49 176 52 86 50 46
hayatotekisonzaikan@gmail.com

Hayatonnu… 213

Er bestaan veel negatieve emoties (eenzaamheid, verlies, conflict,
verdriet,…). Maar tegelijkertijd moeten we ons ook concentreren op
ons huidig geluk. Hayatonnu houdt rekening met deze gevoelens
waar iedereen mee te maken krijgt. De show bestaat uit twee delen.
Letter (Brief)
Een harmonische voorstelling tussen dans, handenstand en magie.
Een man wacht elke dag op een brief. Een brief van een belangrijk
persoon. Afhankelijk van het publiek verandert deze

persoon. Als de brief aankomt doet deze het publiek herinneren
aan de waardevolle persoon die zij voor ogen houden.
I’m still flying (Ik ben aan het vliegen)
Een act waar handstand centraal staat. Het thema? Het
afstandsconflict die kan optreden bij de persoon die waardevol
voor je is. Zijn stijl is gebaseerd op o.a. hedendaagse dans, jazz
dans, ballet, straat dans, acrobatie (met de focus op
handbalancering).

Eternal Longing
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Hayato Yamaguchi (Japan);

Düsseldorf (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/381449929

https://vimeo.com/300184985

http://hayaton96.com/



van Wees Jos
Kamp Merel

Bloemendalerweg 51
1382 EK Weesp
Nederland

+31 6 45 27 45 34
hjdestuntman@gmail.com

Hendrick-Jan de Stuntman ontmoet Merel Kamp 214

Een over the top romantische komedie in de traditie van de
stomme film. Van eerste ontmoeting tot en ze leefden nog lang en
gelukkig…
Een man en een vrouw hangen aan industriële veren in een stalen
constructie. De veren zorgen voor een beperkte bewegingsvrijheid,
waardoor bewegingen vertraagd, onhandig en karikaturaal zijn.
Een visueel spektakel waarin de clichés zich opstapelen tot een
tragikomisch liefdesverhaal.

Concept en spel: Jos van Wees en Merel Kamp
Regie: Vincent de Rooij

Springtime
oude act/old show/spectacle vieux0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Jos van Wees (Nederland); Merel Kamp (Nederland);
OTHER PERSONS: nntb (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/242203106

www.merelkamp.nl



Romers Marc

Totaaltheater
Rompertcentrum 32
5233 NL 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 73 64 80 598
+31 6 22 52 27 08
info@totaaltheater.com

Hendrik&Co 215

In tijden van migratie en toenemende controledrang ontstaat ter
verademing “Checkpoint Henry”: de kleinste douanepost van de
wereld. Een eigenzinnige controlefreak staat gestationeerd op een
festival met zijn douanepost (die toevallig zo groot is als een
caravan). Henry wijst de bezoekers op de voorwaarden van hun
verblijf: het is een performance vol positieve en soms absurde
gedragsregels. Hij geeft bijvoorbeeld via een handig schimmenspel
de toeschouwers een inburgeringscursus, verduidelijkt
gedragscodes in zijn

kantoortje en maakt een heel spel van een absurd kleine slagboom.
De bedoeling is dat de bezoekers van de post met een dikke
glimlach én een geldig visum de controlepost kunnen verlaten. Op
locatie worden op maat gemaakte visumkaarten gemaakt die
afgestempeld kunnen worden.
Checkpoint Henry is een eenmansvoorstelling vol fantasie en
interactie. Het zoeken van contact met het publiek staat centraal.
Henry is de tussenpost tussen twee werelden: de buiten- en de
binnenwereld, het wij versus zij-denken.

Checkpoint Henry
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Danie Jordens (België);
OTHER PERSONS: Marc Romers (Nederland);

Hasselt (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.totaaltheater.com



Van Wassenhoven Line

serg de bruynestraat 50
8370 Blankenberge
België

+32 498 722 512
info@hetclownshuis.be

Het Clownshuis 216

een clownesk poppentheater met als thema milieuvervuiling.
De voorstelling wordt gespeeld in een kleine caravan. we spelen 15
min en spelen doorlopend om zoveel mogelijk kinderen de kans te
geven de voorstelling te zien.
verhaal: een ufo is op het dak geland van een clown. Ze zijn
vergeten tanken… en nee, ze gebruiken geen milieuvervuilende
benzine...
een hele kleine voorstelling in een heel kleine locatie!

Het Wormgat
oude act/old show/spectacle vieux0:15 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

2
ARTISTS: Line Van Wassenhoven (België);
TECHNICIANS: Kaat Vanhaecke (België);

Blankenberge (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/335916002

https://vimeo.com/290671283

www.hetclownshuis.be



Enskat Lucy

15 Mill Close, Thurton
NR14 6AZ Norwich
England

07931 375461
lucy@hocuspocustheatre.co.uk

Hocus Pocus Theatre 217

Diep in het woud groeit een klein boompje. Het groeit van diep
onder de aarde omhoog richting de hemel. Tegelijk wordt een kind
geboren. Hun levens verstrengelen zich in een ontroerend verhaal
over leven, liefde en alles wat erbij hoort. Moeder Natuur is de
verhalenvertelster en verlicht onze harten en verbeelding met haar
handgemaakte poppen en vintage kinderwagen die omgebouwd
werd tot een poppentheater.
Een magisch verhaal over onze relatie met de natuur, gebracht met
poppen en geschikt voor alle leeftijden.

Een modern verhaal over de milieu-crisis. Drie vrouwelijke
personages verplaatsen zich met een quadracycle (fiets op vier
wielen). Ze vertellen verhalen over een verloren verleden, vervuilde
toekomst en een angstaanjagende toekomstvisie. Ze houden
onderweg geregeld halt voor pop-up poppentheater die ze toveren
uit hun koffers. De act kan op verschillende manieren gebracht
worden. Bijvoorbeeld als mobiele act die drie keer stopt onderweg
voor korte pop-up verhalen.

Like a Tree

Sideshow Roadshow - Enviromergency

oude act/old show/spectacle vieux

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:30 h

0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Lucy Enskat (UK);

Norwich (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/184747110

https://vimeo.com/377537902

www.hocuspocustheatre.co.uk



Aiello Michela

Pal. 4
Via Roberto Fancelli 41
169 Rome
Italy
+39 06 26 77 122
+39 34 80 70 62 99
ilcappellorossoteatro@gmail.com

Il Cappello Rosso 218

Fellini Zirkus Boulevard is marionettentheater, geïnspireerd op de
poëtische wereld van Federico Dellini en in het bijzonder op één
van z’n vroegere films ‘La Strada’.  Woorden zijn overbodig. Op de
golven van de muziek van Nino Rota gaan we van luidruchtige
circusmuziek naar melancholische trompetmuziek gespeeld door
Gelsomin. De show speelt zich af in een verlaten circus. Iedereen is
vertrokken. Enkel de schaduw van een droom is nog aanwezig. Een
verre herinnering, de echo van de melodie van de muziekspeler...

Een drieluik met dieren als metaforen en symbolen van de vrouw
en het liefdesgevoel. In elke episode vindt een metamorfose plaats,
in beeld gebracht door een masker en pop. Eerst een vrouw met
een vogelkop, dan een vogel met een vrouwenhoofd, een vrouw
met een vissenstaart die verandert in een vrouw met een vissenkop
en vrouwenbenen met rode naaldhakken. Uiteindelijk wordt Circe,
het vrouwelijke varken, geroosterd en doorprikt met een appel in
haar mond: een ironische en wrede verwijzing naar seksistisch
geweld.

Fellini Zirkus Boulevard

Sentimental Bestiary Chapter one

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:30 h

0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Michela Aiello (Italy);
TECHNICIANS: Christophe Croes (France);

Rome (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/219553243

https://vimeo.com/307855336

https://vimeo.com/87228293

https://vimeo.com/117483147

www.ilcappellorosso.org



Vallin Alessandro

via Ceriani 31
20153 Milano
Italy

+39 33 98 39 94 13
pallinovallin@gmail.com

Il Palombaro 219

De Palombaro (diepzeeduiker) is niet exclusief een man in het
midden van een oceaan die wordt beperkt door levende zeedieren.
Hij zinspeelt op iets anders, hij is iets anders ... Hij is een marionet
voor het stille theater van vissen, hij is een diepe acrobaat, hij is
een pneumatische man.
Op basis van deze beelden heeft Alessandro Vallin dit
surrealistische karakter gecreëerd dat zich tussen mannen
beweegt alsof het schelpen, zeesterren, koralen of zeepaardjes
waren.

De Palombaro is een personage uit de wereld omdat hij
beweegt op de aarde, omringd door lucht, wanneer hij in plaats
daarvan zou bewegen tussen de golven. Dus hier produceert hij
bubbels, hij schiet water, hij probeert met zijn visnet die vreemde
wezens te vangen die rond hem dwalen, hij slentert rond met een
kaart in zijn hand in de voortdurende zoektocht naar de manier die
hem terug zal brengen in zijn natuurlijke element ... water.

Il Palombaro
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Alessandro Vallin (Italy);

Milano (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/311192119

https://youtu.be/BBgsuMmmz2s

www.ilpalombaro.org



Cavana Elisabetta

Loc. Molino 148
27040 Pietra de'Giorgi
Italia
+39 03 85 28 42 57
+39 33 51 09 52 79
eliscavana@teatroviaggiante.it

Il Teatro Viaggiante 220

Het lijkt een hedendaagse versie van het circus uit het verleden,
maar de echte oorsprong ligt in het straattheater van de twintigste
eeuw. Energie, jongleren, mime, acrobatiek, dans, theater,
muziek ..., dit zijn de componenten van dit unieke evenement. Op
openbare pleinen, leeg en levenloos tot het moment dat er plots
een Nederlandse fiets met drie wielen passeert en éénwielers in
verschillende maten, ballen, muziek en vijf personages met
opzichtige kleding, hoeden en vesten: het zijn Edoardo Mirabella,
Elisabetta Cavana en hun

kinderen, Martin, Matilde en Mael.
Adembenemende acrobatiek op rola-bola, met veel hulla-hoepel en
jongleren, en dans die barst als een wervelwind van vreugde,
gevolgd door vele stunts. Net zoals wanneer een muziekstuk zijn
hoogtepunt bereikt zo komt de show tot een einde op éénwielers
en hoge éénwielers. De mensen zien de clubs voorbij gaan op een
hoogte van twee meter. Een uur visuele komedie, straattheater en
participatie, waarbij virtuositeit en de mensheid samenkomen in
een unieke sfeer.

La Famiglia Mirabella
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

6
ARTISTS: Elisabetta Cavana (Italy); Edoardo Mirabella (Italy); Martin Mirabella
(Italy); Matilde Mirabella (Italy); Mael Mirabella (Italy);
OTHER PERSONS: Francesca Cavana (Italy);

Pietra de' Giorgi (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=mg0jYPRL-90

www.teatroviaggiante.it



Geubel Claudia
de Vries Casper
Entr'act
73 Cliffview Road
SE13 7DB London
UK
+316 26 704 856
+316 26 704 856
cc@entract.nl

Imre Bernath 221

In Social Salto is elke situatie een nieuw begin. Laat Imre je
meenemen op een speelse liefdesreis, die onderbroken wordt door
indrukwekkende acrobatiek en hilarische interactieve komedie.

Social Salto
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Imre Bernath (Hungary);
OTHER PERSONS: Claudia Geubel (Nederland); Casper de Vries (Nederland);

London (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/245262422

https://entract.nl/companies/imre-bernath



Schellekens Gunter

Neerstraat 18
2370 Arendonk
België
+32 14 29 04 01
+32 487 679 716
info@ineigennat.be

In eigen nat 222

Na een lange reis vanuit hun geboortestad Igarka vinden de
gebroeders Igor en Stanislav Volkov eindelijk wat ze zoeken: het
ideale pand.

Met de herinnering aan hun ouders die 48 jaar lang een roadkill
restaurant uitbaatten
in het Noorden van Rusland, gaan de broers aan de slag.

Verwacht geen half kippetje, videe of boeuf stroganoff maar
laat je verleiden door het (wan)smakelijk geserveerde aangereden
wild in hun restaurant.

Roadkill Volkov
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

2
ARTISTS: Gunter Schellekens (België); Bart Broeckx (België);

Arendonk (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=i8aQ5Nsp0No&feature=emb_logo

www.ineigennat.be



Temple Colin

Oudenaardseheerweg 168
9810 Nazareth
België

+32 479 465 771
colin.temple@gmail.com

Instituut voor volkswarmte vzw 223

PLAY DOUGH VOOR GEVORDERDEN
Al eeuwenlang strekt de pita, een verfijnde Oosterse delicatesse,
tot voordeel van wie graag de handen vuilmaakt. Serdi en zijn broer
serveren reepjes klei recht van de grote homp, waar u lustig mee
kunt kliederen, al dan niet met looksaus. Eens uw boetseerwerk
klaar, gaat het voor een kleine afbaksessie weer de spies op, waar
alle kleikunstwerken samengeplakt worden tot één
gesammtkunstwerk, een heuse toren van kebabel.

"drinks are free" in deze poolparty verstopt achter de geblindeerde
ruiten van een constructam Coral caravan zijn kinderen baas,. Ze
mogen hun favoriete party tunes aanvragen en krijgen doorlopend
gratis (grenadine cocktails ). Zwemkledij en handdoeken zijn
voorzien !

Döner Kleibäb

Club Tropicana

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

oude act/old show/spectacle vieux

4:00 h

4:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS:  Jeroen Dreezen ( Club Tropicana) (België);  Colin Temple (Club
Tropicana) (België); Hector Marie ( Döner Kleibab ) (België);  Facki Serdi
( Döner Kleibab) (België);

Nazareth (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://drive.google.com/file/d/1L_73DCX5OP5Cnc873VptC-DasUkUH_YU/view

https://drive.google.com/file/d/1CW0lR_3-jhCiMXo0MWMa8NNgwFxEW-ay/view

www.instituutvoorvolkswarmte.be



Cruz de Oña Martin
Tejedor Ayelen

Anchorena 666
2000 Rosario
Argentina
+33 76 61 64 232
+33 78 35 85 255
intrepidoscirco@gmail.com

Intrepidos 224

Mysterie en fantasie versmelten met elkaar, daar waar koord en
slangenmens samenkomen. Tussen het dansen en jongleren in,
maken we kennis met Xuxuca en Chocolate. Twee wezens die op
zoek zijn naar hun bestemming… en interactie zoeken om hun doel
te bereiken.

A Lucky Strike
oude act/old show/spectacle vieux0:27 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Ayelén Maria Tejedor (Argentina); Martín Cruz de Oña (Argentina);

Lambersart (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.lesintrepidos.com



Smit Jarno

Slingelaan  6
7001 EA Doetinchem
Nederland
+31 6 53 86 53 12
+31 6 53 86 53 12
info@destraattheaterspecialist.nl

Jarno di Parno 225

Wat komt daar dan aan ... ? Was u nog niet vrolijk dan wordt u het
wel ! De gebeurtenissen in deze openlucht badkamer doen u
glimlachen van oor tot oor. Water, schuim en bellen zijn voor deze
man genoeg ... maar ook voor u wordt het een warm bad. Zoek
dekking, want dit grote kind is nog niet uitgespeeld. Zeep, borstels,
washandjes, ... natuurlijk doet dit varkentje wel zijn best om
schoon te worden, maar tot die tijd is hij druk met u.

Doe de paraplu maar vast omhoog, hou u mooie dochters uit de
buurt en weet dat er uiteindelijk maar één handdoek beschikbaar
is.

Een rondrijdende act (door drukke straten, over volle pleinen en
langs gezellige terrassen)

Bad Mobiel
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Jarno Smit (Nederland); Jort Smit (Nederland);

Doetinchem (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.destraattheaterspecialist.nl



Derycke Johan

Uilkensstraat 26
9000 Gent
België
+32 9 329 73 39
+32 474 64 64 61
chiclaboebp@telenet.be

Joinda 226

Bij Mozart denk je aan concertzalen. Wij zetten hem op straat.
Rebels maar nooit brutaal. Toegankelijk maar nooit banaal. Gepakt
met koffers komt hij ons tegemoet. We zien hoe in zijn hoofd een
compositie ontstaat. We voelen hoe hij het orkest mee sleurt in zijn
scheppingsdrang. We horen hoe hijzelf de klarinet bespeelt. Het
klarinetkwintet KV 581, geschreven tijdens de Franse Revolutie,
komt tot leven. Speels en elegant, teder en vol levenslust neemt hij
ons mee op een muzikale reis.

Werkt het Mozart Effect? Heelt zijn muziek ons lichaam?
Versterkt het onze geest? Verhoogt het onze creativiteit?
Hangt er opnieuw een revolutie in de lucht? Kan zijn muziek nog
verbinden anno 2020? Deze muzikaal-theatrale act is een solo-
performance met akoestisch spel op klarinet, begeleid door een
orkestraal arrangement op klankband.
Een intieme voorstelling, warm en helder, een anachronisme op
ons leven hier en nu. Voor iedereen, zonder drempels van theaters
of concertgebouwen, op straat.

The streetArt of Mozart
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Johan Derycke (België);
OTHER PERSONS: Johan Dils (België);

Gent ();

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

-



Beltramo Jordi

via castelgatto 20a
39012 Merano
Italy

+39 347 71 37 743
jordibeltramo@gmail.com

Jordi 227

Dit bizarre personage met grenzeloze gezichtsuitdrukkingen lijkt
op het eerste gezicht een zekere gek te zijn. In de loop van de show
ontwikkelt zich echter een technisch getalenteerde clown met een
gevoel voor absurditeit. De show stroomt over van energie,
improvisatie en direct contact met het publiek. De menigte wordt
onderdeel van de show, evenals waterflessen, deodorants,
trompetten, bellen, stuurwielen, minibikes en éénwielers.

Solex
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Jordi Beltramo (Italy);

Merano (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/uDyN1L84grs

https://youtu.be/fVQ4KYj1HMs

https://youtu.be/_L7LIvn1wjg

www.jordi-mimeclown.com



Navarro José

60 York Mansions
Prince of Wales drive
SW11 4BP London
UK

+44 77 14 50 82 80
pishtaco1@yahoo.co.uk

Jose Navarro Theatre 228

Poppen- en mimespel met de focus op internationale cultuur en
nationale tradities: zangers, dansers, muzikanten, artiesten. Jose
Navarro maakt gebruik van een breed scala van verschillende
technieken van het poppentheater.

A la carte
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Jose NavarroBella LaneJohn Lane

London (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats



Kennivé Julie

Ossenstraat 28
9000 Gent
België

+32 484 754 182
info@julestingles.com

Jules Tingles&Sterkneus 229

Een grappige bende op springstelten komt het terrein verkennen.
Ze hebben nog nooit een mens ontmoet, dus wees niet verrast als
ze even komen snuffelen. Niet voederen aub!

Faun Family
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

7
ARTISTS: Julie Kennivé (België); Pieter Durnez (België); Indra Boone (België);
Adam Wilson (België); Katia Kielemoes (België); Laila Lanssari (België); Nele
Callebaut (België);

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.julestingles.com



Longhi Juriy

via Elva 7/F
12100 Cuneo
Italy

+39 333 67 31 855
info@bubblecirkus.net

Juriy Longhi 230

Juriy Longhi is gespecialiseerd in jongleren en balanceren. Hij
heeft een sterke passie voor straattheater & houdt er van te
experimenteren met zijn publiek. De Bubble Street Cirkus is een
show waarbij energie en spontaniteit samenkomen met vertrouwen
en meesterschap door jarenlange ervaring. De medewerking van
het publiek en de zoektocht naar virtuositeit in circustechnieken
zijn de belangrijkste ingrediënten van een sprankelende en
dynamische show die elk publiek kan boeien en verbazen.

Bubble Street Cirkus
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Juriy Longhi (Italy);

Cuneo (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/300497667

www.bubblecirkus.net



Bäumer Nicole

Dorfstr. 21
23863 Nienwohld
Germany

post@kalumalu.com

Kalumalu 231

Hepajo – de circus show van een reizende familie. Alleen te zien bij
geselecteerde festivals! Wat gebeurt als twee doorgewinterde
straatartiesten plotseling worden omringd door drie (eigen)
kinderen? Ze improviseren. Er zal gejongleerd worden en er zal
komedie aan te pas komen, aangezien papa Kammann luiers moet
verschonen en Lucy Lou liever met haar hoelahoep speelt.

Er kunnen zich kleine rampen met lippenstift voordoen, maar er
kunnen ook tranen van teleurstelling vloeien wanneer een
weddenschap met het publiek verloren gaat. Ook ruzie tussen
broers en zussen of een romantische scène tussen de ouders
hoort er bij! Het is allemaal live & ongedwongen. De kinderen doen
gewoon wat ze willen als ze er zin in hebben. Het is geen
traditioneel familiecircus, maar een straatshow! Gegarandeerd
plezier voor iedereen! Improvisatie, jongleren, hoelahoep, magie,
komedie en acrobatie.

Kalumalu - Hepajo
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Nicola Bäumer (Germany); Martin Dronsfield (Germany); Paula
Bäumer (Germany); Henriette Bäumer (Germany); Jonte Bäumer (Germany);

Nienwohld (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.kalumalu.com



Roldan Kiki Vita

Salva 89
8004 Barcelona
Spain
+34 6 28 23 18 94

las.cossas.nostra@gmail.com

Kiki Vita Roldan 232

Grumpy Pants is een kindervoorstelling die bedoeld is om zowel
ouders als kinderen te entertainen met een mix van perfect
uitgevoerd jongleren, clownerie, fysieke komedie en vork-werpen.
Jawel, vorken.
Grumpy Pants nodigt het publiek uit in een excentrieke en intieme
wereld, waarin alledaagse objecten zoals valiezen, waterglazen, en
frisbees tot leven komen in experimenteel jongleren.

Mr Vita ziet eruit alsof hij uit een cartoon komt, maar eigenlijk
nodigt hij het publiek uit om uit het echte leven te stappen en de
cartoonwereld te betreden. Een cartoon vol zottigheid, fantastisch
jongleren en zijn laatste uitvinding “la bomba”, deze lieve,
zelfverklaarde professionele gek, brengt plezier voor elke leeftijd.
Zijn unieke mogelijkheid om door zijn expressieve rubberen huid
geluiden te communiceren, in plaats van woorden, zorgt ervoor dat
er geen taalbarrières zijn.
Een mengeling van circus, clown en fysieke komedie.

Grumpy Pants

The TNT Show

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:40 h

0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Kiki Vita Roldan  (Spain);
TECHNICIANS: ??? (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=hCLa9u21lTI&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=DNuPs5CTY80&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=w6RgNPN0ajU&feature=emb_logo

www.lascossasnostra.com



Antolin Maria

Obsidiana artist accompaniment
Ap Correus 44
08911 Badalona
Spain
+34 93 38 94 387
+34 6 09 36 81 56
info@obsidiana.cat

Kimani 233

Cospress is een fysieke theatershow met voorwerpen waar geen
woorden aan te pas komen. Met een ironische, surrealistische en
poëtische ondertoon wordt de obsessie ter verering van het
lichaam in vraag gesteld. Het portretteert twee vrouwen die het
slachtoffer zijn van hun eigen strijd om te passen in het perfecte
model. Ze flirten met de dood. Ze gehoorzamen als poppen die
geen vrije wil hebben en krankzinnig zullen worden.

De vrouwen gaan op onderzoek. De relatie tussen een levend en
een dood lichaam staan hierin centraal. Een mannequin pop wordt
als referentiepunt genomen. Hierbij gebruiken ze een fysieke non-
verbale taal en introduceren ze andere objecten. Uiteindelijk komen
ze tot een degradatie. Surrealisme, poëzie, spel … COSPRESS is
geboren!

Cospress
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Helena Canas (Spain); Cristina Aguirre (Spain);
TECHNICIANS: Daniel Carreras (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=zhXIfp8OQmA

www.obsidiana.cat



Jensen Anders
Kira

Theklastr. 26
50737 Cologne
Germany

+49 176 64 76 6 858
info@kira-anders.com

Kira&Anders 234

Zoals elke middag repeteren de heer en mevrouw Twistly nieuwe
danspassen in hun woonkamer. Af en toe worden deze
onderbroken door echtelijk gekibbel. Een maffe grammofoon lijkt
een eigen leven te leiden. Deze middag loopt niks volgens plan.
Beide personages proberen ondanks alle commotie kalm te blijven
en de schijn op te houden. Duik in de vermakelijke wereld van de
jaren ‘20 en ervaar de schoonheid en absurdheid van het
samenleven.

Acrobatische hoogtepunten op de Chinese paal, grillige
verrassingen en poëzie. Iedereen is welkom!

The fantastic Gramophone of Mr. & Mrs. Twistly
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Anders Jensen (Denmark); Kira Paas (Germany);

Cologne (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/359023870

www.kira-anders.com



Levene Klim

Tempelhofer Damm 176
12099 Berlin
Germany

+49 176 42 06 65 32
flyingjunk@gmail.com

Klim 235

Dance muziek met elementen van house, swing, techno en zelfs
opnames van reizen. De muziek is geïnspireerd door zijn nieuwe
thuisbasis. De configuratie gebeurt met behulp van zijn iPad:
verschillende lagen muziek worden samengesmolten tot een
geheel.

Klim Saxophonist
0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Klim Levene (Canada);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/P19kIb5Aemc

music.klimlevene



Van de Casteele Elke

Drie Eikenstraat 341
2650 Edegem
België

+32 475 23 80 11
outofthebox@chaque.be

Koen & Elke 236

Een hartverwarmende en vurige straattheater act waarbij twee
tegenpolen op zoek gaan naar de wereld buiten hun doos.
Doorheen hun speelse ontdekkingstocht met theatrale en
acrobatische kunstjes nemen ze je mee in hun avontuur naar
zichzelf en elkaar. Lukt het hen om los te breken?

Out of the box
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

3
ARTISTS: Koen Bruyninckx (België); Elke Van de Casteele (België);
OTHER PERSONS: Joke Berton (België);

Antwerpen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/383933726

https://www.facebook.com/watch/?v=395651447752289

-



Luca Simon

13
Via mercantini 13/C
60035 Jesi
Italy
+39 33 97 00 36 16
+39 33 97 00 36 16
info@labileteatro.it

L'Abile Teatro 237

‘We bedachten oorspronkelijk een stille voorstelling, maar eigenlijk
is het helemaal niet stil.’

Mago per Svago  manifesteert zich dankzij de soundtrack aan het
publiek. Een meeslepend ritme, een gedreven goochelaar en een
assistent die droomt om de scène te veroveren. De assistent
bootst de getalenteerde goochelaar na. Wat volgt? Fouten en
onverwachte gebeurtenissen.

De show is toegankelijk voor kinderen en wordt ook gesmaakt door
volwassenen dankzij de circusoefeningen en goocheltrucs van
hoog niveau.

Mago per Svago
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Simon Luca Barboni (Italy); Mirco Bruzzesi (Italy);
OTHER PERSONS: Antonio di Nallo (Italy);

Jesi (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/206243096

https://vimeo.com/241259992

https://www.labileteatro.it/mago-per-svago/



Clemenceau Audrey

calle tremol, 7
8017 Barcelona
Spain
+34 6 52 07 80 56
+34 6 52 07 80 56
production.lanime@gmail.com

L'Anime 238

Maestro en Antonella zijn twee personages die kost wat kost een
opera willen samen stellen. Ze verzamelen alles wat ze nodig
hebben. Zelfs een gigantische metronoom. Enkel jammer dat ze
een orkest en koor missen. Misschien kan het publiek hen helpen?
Hoe komen ze uit deze puinhoop? Met de voorstelling ‘Aphonia’ zet
het gezelschap in op een woordenloze en komische straatshow
met publieksparticipatie.

Er komt mime, clownerie, dans, gebaren, humor en muziek aan te
pas. Een frisse live show en directe interactie met het publiek
stellen L’Animé in staat om een heel speciale en unieke show te
presenteren in zijn vakgebied.

APHONIA, Opera Gestuale Key in Ha!
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Lali Ribalta (Spain); David Piñol (Spain);
OTHER PERSONS: Audrey Clemenceau (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/258956073

www.lanimetheatre.com



Van Hoof Mélina

rue coenraets, 44
1060 Bruxelles
Belgique

+32 474 44 17 18
melinavanhoof@gmail.com

La Bibliocyclette 239

Een bibliotheek die zich op wielen verplaatst. En een avontuurlijke
bibliothecaris en verhalenvertelster. Als je ze tegenkomt op je weg,
zal ze u al haar geheimen vertellen.
De verteller dwaalt rond met haar fiets en nodigt kinderen uit om te
komen luisteren naar gelezen of vertelde verhalen. De kinderen
zetten zich rond de kar op dekens en kussens.

Melina, vertelt haar verhalen uit een boek, maar ook met de hulp
van haar kleine vriendin, de muis, die in een boek in de
Bibliocyclette leeft ... Melina vertelt verhalen uit boeken, maar ook
met behulp van  andere media, decors of personages die ze heeft
uitgevonden.

La Bibliocyclette
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Mélina Van Hoof (België);

Bruxelles (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=eAKZFnwvWB8

https://www.youtube.com/watch?v=BB5PLdbV068

www.labibliocyclette.com



Disdier Josselin

71 boulevard Aristide briand
85000 la Roche sur Yon
France

+33 6 84 75 87 72
cie.croche@gmail.com

La Compagnie Croche 240

Wat een koorddanser ons gewoonlijk laat zien is een ingeoefend
afgewerkt nummer. Zig-Zag wijkt daarvan af en exploreert wat
normaal gezien verdoken is, weggelaten of verdoezeld... en opent
andere wegen. Er is het touw en het geluid. Er is de koorddanser,
zijn lichaam, zijn beweging, zijn gevoeligheid. En er is een
muzikant-improvisator op de contrabas.
Een voorstelling van Zig-Zag is de unieke ontmoeting van deze drie
werelden.

Burlesk en minimalistisch circus. Op het menu: een snuifje poëzie
enerzijds, een beetje onhandig, afwijkend en extravagant
anderzijds.

Een poëtische reis naar het hectisch universum van een eenzame,
ietwat geschifte man.

Zig-Zag

Petit D.A.P.

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:30 h

0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Josselin Disdier (France); Sylvain Didou (France); Simon Puix
(France);
TECHNICIANS: William Languillat (France);
OTHER PERSONS: Louise Roy (France);

La Roche sur Yon (France); Nantes (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/369380917

https://vimeo.com/359024987

www.croche.fr



Benesey Lorena

carrer Migdia, 8
8712 Sant Martí de Tous
Spain
+34 93 809 67 96
+34 675 653 891
totilauworld@gmail.com

La companyia del príncep Totilau 241

"My friend Brutus" is een straattheatervoorstelling met acteurs,
muzikanten en poppen. De belangrijkste figuur is Brutus, een twee
meter hoge en 400 kg. zware beer, curieus, vriendelijk en leuk.
Tijdens de voorstelling zien we hoe hij zijn leven doorbrengt. Eerst
wordt hij begeleid door vrolijke circusfiguren, daarna sluit hij
vriendschap met een dakloze vrouw die moet vechten tegen een
gierige zakenman, een politieman en een meedogenloze toerist.

Dit is een voorstelling gebaseerd op de films van Charlie Chaplin,
de boeken van Steven Pinker en vooral op de toelichtingen die we
aan onze kinderen moeten geven door de hardheid die we zien in
de hedendaagse steden.
We zien Brutus' levenswijze die hij deelt met een groep boeren uit
de bergen die, gelukkig en vrolijk, afdalen naar de stad om er hun
waren te verkopen. Tijdens deze parade zien we hoe kinderen
meedoen met Brutus' dans, spel en volksspelen... dit alles begeleid
door live accordeon muziek.

My friend Brutus
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Marc Hervàs (Spain); Clara Dalmau (Spain); Jordi Hervàs (Spain);
Robert Canela (Spain);
OTHER PERSONS: Lorena  Benesey (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/339087463

https://www.youtube.com/playlist?list=PLclpVoF9oWLQkf4f2eyYHQMUr69LuxS9a

https://www.youtube.com/watch?v=j6lBHOsfU6U

www.princeptotilau.cat



Simone Liebscher Carmen

Eskilstunastr.7
91054 Erlangen
Germany

+49 157 33 72 40 68
carmen@latanik.net

La Tanik 242

Een stapel hoepels, een vliegende hoed, een dienblad, dans,
circus, durf en elegantie. Deze show verandert de straat in een
salon vol glamour! Tanik doet haar woorden alle eer aan. Ze kan
als geen ander de sfeer van cabaret opwekken in haar shows. Ze
ontmantelt ouderwetse genderrollen. Geniet van de bitterzoete
smaak, deels hartig, deels zoet…die regelrecht op een ramp
afstevent! Geschikt hiervoor: witte wijn, droog. Proost! De
voorstelling kan gebracht worden op straat of podium en staat
garant voor rampzalig amusement!

Salon Desastre
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Carmen Simone Liebscher (Germany);

Erlangen (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/371712922

www.latanik.net



Bailleul Violaine

Calle Albacete, 53
18100 Granada
Spain
+33 6 23 17 72 36
+44 78 43 73 90 99
violaine@whirligig-arts-management.com;
distribucion@lanordika.com

Lanördika circus and dance 243

‘Liefde is een mysterie. Alles dat er mee te maken heeft is een
fenomeen, iets onverklaarbaar. Onlogisch, vaag en absurd.
Gustavo Adolfo Béquer

Twee tegengestelde karakters ontmoeten elkaar op een
surrealistische plaats. Gekleed in een witte en rode kleur, willen ze
dichter bij elkaar komen. Liefde is het sleutelwoord voor de hele
show en wordt geleid door circus en dans.

De show wordt gebracht als cirkelact, waarbij het publiek in een
cirkel van 360° zit. Want alles in het leven draait nu eenmaal om
liefde.

Standard Red
oude act/old show/spectacle vieux0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Greta Garcia Jonsson (Spain); Dario Dumont Swinkels (Spain);
TECHNICIANS: Ernesto Monza Alvez (Uruguay);
OTHER PERSONS: Violaine Bailleul (France);

Granada (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.lanordika.com



Hagnäs Laura

Alte Schönhauser Str. 23
10119 Berlin
Germany
+49 176 55 50 24 87

laurahoomusic@gmail.com

Laura Hoo 244

Genre: blues, Noorse folkmuziek
Solo, zang en gitaar
Originele liederen en moderne vertolkingen van traditionele
liederen uit het Noorden. Allemaal in het Engels, Fins en Zweeds.

Music
oude act/old show/spectacle vieux1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Laura Hagnäs (Finland);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=4GjDN5bMHIo&feature=youtu.be

https://soundcloud.com/laurahoo/sets/music-ep

laurahoo.com



Zita Paride
Rufo Raffaella

Via S.P. Ruviano 02
81012 Alvignano
Italia

+39 34 56 71 75 07
leggermenteasud@gmail.com

Leggermente a Sud 245

Hun repertoire omvat muziek uit Zuid-Italië (Tammorriate,
Tarantelle, Pizziche, Canti a Fronna en Villanelle): liedjes die
herinneren aan het werk in de velden, liefde in al zijn aspecten,
lijden en vreugde… altijd met diep respect voor de folkhistorische
context, waar Rafaelle en Paride diep geworteld zijn. Ze blijven
altijd trouw aan traditionele instrumenten: accordeon, klassieke
gitaar, drums, contrabas, castagnette,…

De muziek is sterk verbonden met dans. Ze bieden ook
dansworkshops aan (Tammorriate: Avvocata, Pimontese,
Terzignese, Agro Nocerino Sarnese, Tarantella Cilentana,
Tarantella Calabrese, Pizzica Pizzica, Quadriglia) en / of workshops
om te leren drummen.

Songs and dances of southern Italy
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

2
ARTISTS: Paride Zita (Italy); Raffaella Rufo (Italy);

Alivagno (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/z30D_jaNBjk

https://youtu.be/qJFKtA0Ksb0



Dycke Laurens

Burgweg 34
8647 Pollinkhove
België
+32 472 725 710
+32 472 725 710
mail@lensdycke.com

Lens Dycke 246

De kruier v“H” gaat op pad met zijn bagagekar vol koffers, zodat
alle hotelgasten op tijd hun bagage krijgen. Maar het moet gezegd
worden, hij heeft wel eens wat pech want niet iedere koffer werkt
mee. Deze enthousiaste voorstelling voor alle leeftijden is e
“hartverwar” slapstick, improvisatie en circus hun weg vinden
tussen de vele koffers.

De voorstelling is universeel van taal waardoor deze een
internationaal publiek zeker kan boeien.

Hotel Bazatsa
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

2
ARTISTS: Laurens Derycke (België);
TECHNICIANS: Annelien Deraeve (België);

Pollinkhove (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

lensdycke.com



Van Wassenhove Leonthine

Sparrestraat 39
9000 Gent
België

+32 496 548 705
info@missleopart.com

Leopart 247

Samen steken ze verhaal in de kinderen/volwassenen hun haar.
Zij ontvangen je in hun Magische kapsalon. Ze nemen je mee in de
wereld van de schone vertelselkes, hij steekt jouw
lievenlingsverhaal-personage en/of thema in je haar en zij verzint
er het verhaaltje bij... Samen improviseren ze erop los, zingen ze
een lied, dansen ze met hun klanten en vooral maken ze verhaal
met wie op bezoek komt.

" Cinderella/Frankenstein"
Cinderella wil naar het Sprookjesbal en jij mag meehelpen om haar
jurk magisch mooi te maken. Met jouw tekenkunsten op haar kleed
verovert ze vast en zeker het hart van elke prins.
Frankenstein ziet er misschien wat donker en grijs uit maar wist je
dat ook hij enorm houdt van tekeningen? Voor elke tekening die je
hem geeft krijg je een ander terug..
Wie goed kijkt ziet af en toe een glimlach op zijn gezicht
verschijnen..de glimlach die houdt van jouw kunstwerkjes.

De Lampedeernes en de Lampekapper

Make up Party

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

1:30 h

1:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

6
ARTISTS: Glynn Dierick (België); Steven Van den Bulcke (België); Michel Van
Wassenhove (België); Leonthine Van Wassenhove (België); Karlijn Clocheret
(België); Eline Vyncke (België);

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=sdsHun7pfN8&t=2s

www.leopart.be



Roguier Mélissa

107 route de la fortune
73210 Aime la Plagne
France

+39 366 277 9982
duo2filless@gmail.com

Les DécoNposés 248

Voando Alto e Baixo brengt traditioneel circus-cabaret. De
artiesten willen elk op hun eigen manier hun technieken laten zien.
Hun verschillende roots en achtergronden zorgen voor een speelse
mix. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te doen met de show.
Hierdoor wordt het vertrouwde samengesmolten met het
onverwachte.

‘Een oogverblindende en emotionele slotact, die doet denken aan
verbazingwekkende luchtacrobatie in het traditionele circus… Een
innovatieve manier van jongleren van Luca Lugari’ (Omar Khan,
september 2019)

Cabaret Voando Alto e Baixo
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Nicole Felix Rodrigues (Brazil); Luca Lugari (Italy); Mélissa Roguier
(Portugal);

Sassuolo (2 persons) (Italy); Aime la Plagne (1 person) (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/375690132



Dreyfuss Philippe
Meriläinen Senja
279
12e rue
G1L2L3 Quebec
Canada
+14 18 26 14 917
+14 18 26 14 917
info@lesdudes.ca

Les Dudes 249

Het idee van de show is ontstaan uit een simpel, maar tegelijk
complex idee: toeschouwers aan het lachen brengen, waar ze ook
vandaan komen, ongeacht de leeftijd. De humor die gebruikt wordt
is visueel en fysiek, niet taalgebonden en toegankelijk voor alle
leeftijden. Het stuk is geïnspireerd door de sprookjeswereld van H.
C. Andersen, waar de logica wordt getart en het onverwachte
werkelijkheid wordt. De show balanceert tussen het echte leven en
een schijnwereld.

Stereotypen worden op proef gesteld. Deze clowns nodigen je uit
om een duik te nemen in hun unieke wereld, die ze zowel op als
naast het podium delen. Verrassingen, live muziek en circus
zorgen voor vreugde bij groot en klein.

Stories in the City
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Philippe Dreyfuss (CH / Canda); Senja Meriläinen (Finland);

Quebec (Canada);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.lesdudes.ca/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=CLbJ7GGYsQw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1RMF4N-MQ8i4qpCPabgmGmgvtuXV1t5yudcKRldmUIJvKcyRbI-ZBre4Q

www.lesdudes.ca



Vellar Linda

Via Bava 45
10124 Turin
Italy
+39 34 88 52 51 19

linda.gif@gmail.com

Linda Wander Vellar 250

HOOPnosis is zoveel meer dan alleen maar een circusvoorstelling.
Het is een ritueel en een magisch eerbetoon aan de acrobatie.
Enkele gelukkigen uit het publiek worden gehypnotiseerd. Ze
maken deel uit van een fysieke en acrobatische ervaring die ze
nooit eerder verwacht hadden te doen. Ally Woods neemt de
leiding in de show en bewijst zo dat het onmogelijke mogelijk kan
worden!

 °°HOOPnosis°° - the ritual
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Linda Vellar (Italy);

Barcelona (Spain); Bologna (Italy); Milano (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/241742753

www.lindavellar.com



Gascon Berta

ConMuchoArte
Carretera Robres - Grañen s/n
22260 Grañen
Spain

+34 6 10 96 12 92
info@conmuchoarte.net

Loco Brusca 251

De antiheld van de circusscène is terug. Zijn doel? Plezier hebben
en nieuwe, uitzinnige avonturen beleven. Bewonderd door
kinderen, aanbeden door vrouwen, benijd door mannen…
Speerman is terug en gaat nooit meer weg! Het vertederend
personage die geboren is in 1993 wil zijn 25-jarige bestaan vieren
in het gezelschap van de maker Loco Brusca. Het wordt een
spannende show met vernieuwende schetsen, vaardigheden, een
koffer, een kostuum en natuurlijk veel humor.

Een zwerver arriveert bij het station waar de goederentrein net is
vertrokken om hem te brengen waar zijn liefde is, iemand die lang
kan wachten; maar ... zijn trein is weg ... Hij is ontmoedigd, maar
wanneer hij mensen ook ziet wachten, maakt hij ze te vriend om
plezier te hebben terwijl ze wachten ... en dus om hun eigen kwalen
te helen. De verbeelding van de clown in zijn meest tedere aspect
voor het werk van Loco Brusca.

Speerman is back

The train is gone

oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Luis Brusca (Argentina);
OTHER PERSONS: Berta Gascon (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=reKLzEW2SaY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=XH4aqzdwGe4&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=KOM2lC5Qbvg&feature=emb_logo

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

www.locobrusca.com



Montell Miner

Roca Peixera 7
43840 Salou
Spain

+34 64 91 84 920
info@barlou.cat

Los Barlou 252

Gefascineerd door de prachtige grote producties, proberen  drie
excentrieke personen deze te evenaren op de manier die ze
kennen: met een meer dan twijfelachtige smaak en een
beeldspraak uit de jaren 80. Om het af te maken hebben ze hun
tijdschema's door elkaar gehaald en arriveren ze een half uur te
laat. Maar dit belet hen niet om een grote onhandigheid te tonen en
een zeer groot gebrek aan coördinatie.
Een voorstelling die sommigen metacircus zouden noemen (circus
in het circus), maar wij noemen het een goede tijd.

En het is bewezen. Kom en zie!

Jongleren, goochelen, éénwielers en onevenwichtig evenwicht,
gevuld met humor en actie... dit zijn de hoofdbestanddelen van
deze theater-/circusshow, geschikt voor elke leeftijd en voor elke
plaats (straat, theaters en andere veelzijdige plaatsen).

Set Up
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:55 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Jordi Juanet (Spain); Dani Cercós (Spain); Miner Montell (Spain);

Salou / Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=AnnK1ymH2P4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=qP131SmjoSs

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

www.barlou.cat



Bäumer Nicole

Dorfstr. 21
23863 Nienwohld
Germany

info@lucy-lou.de

Lucy Lou 253

"Waslaptheater" en "koffercircus" met vrolijke knuffels, korte
gedichten en verhalen voor kinderen en volwassenen vanaf 4 jaar.
Met daarbij nog Lucy.
Alles 100% zelf gemaakt uit gerecycleerd en recycleerbaar
materiaal.
Met gedichten geschreven door heer Kamman.

Als de avond valt verleidt Lucy Lou haar publiek op het ritme van
de Swing en Charleston, met choreografie en dans en neemt hen
mee naar de jaren 20.
Lucy Lou is een van de weinige vrouwelijke solo-artiestes die
spelen op straat en op festivals. Jarenlange ervaring stelt haar in
staat het publiek aan te trekken en te boeien met haar mooi
uitgewerkte en thematische vuurshow: zonder explosies en
vuurpijlen, maar met humoristische publieksparticipatie en
indrukwekkende vaardigheid.

Lucys Lappen

Lucy Lou Late Light

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:30 h

0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Nicole Bäumer (Germany);
TECHNICIANS: Martin Dronsfield (Germany);

Nienwohld (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.lucy-lou.de



Bonilla   Luzia

Stoffelweg 62
8804 Au
Switzerland

+41 76 56 97 558
info@theflyingcircus.ch

Lucy&Lucky Loop 254

Deze show is een speelse aerial silk-performance begeleid door
livemuziek. Een marionet is plotseling levend en danst sierlijk. Ze
lijkt licht als een veertje en voert ongelooflijke wendingen uit. Wie
heeft er nooit van gedroomd lichter te zijn dan lucht?  Kunnen we
opstijgen en vliegen en de wetten van de zwaartekracht
overwinnen? De kunstenaar "Luzia Bonilla" verbaast het publiek
en laat deze droom uitkomen. Ze verbaast het publiek met
luchtpoëzie, waar de wet van de zwaartekracht niet langer van
toepassing lijkt te zijn.

De ongelooflijke uitvoering wordt benadrukt met een arsenaal aan
instrumenten van de onemansband "Lucky Loop". "Lucky Loop"
speelt Funk, Reggae, Rock en Groove-Progressive muziek. Met
transparante en sprankelende gitaarklanken, een spetterende
warme bas en de begeleiding van een levendig en aards drumwerk:
zo verwent Lucky Loop zijn toeschouwers. Zijn instrumenten
reiken van melodica, calimba, gitaar, speelgoedtrompet tot
elektronische percussie. Alles is gemengd en gearrangeerd met
een loop machine.

Marionetta
oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:45 h

0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Luzia Bonilla (CH); Michael Kobi (CH);

Zürich (CH);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=18md6ETRids&feature=youtu.be

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

www.lucyandluckyloop.ch



Ciotta Luigi

via Artisti 8 bis
10124 Torino
Italy

+39 33 81 11 18 99
luigi.ciotta@gmail.com

Luigi Ciotta (a) 255

De show wil de mishandeling van dieren in de intensieve landbouw
ter sprake brengen op een ontnuchterende en niet-moraliserende
manier. Ook de relatie tussen de samenleving en het vlees komt
aan bod. Het doel is niet om de vinger te wijzen naar vleeseters of
iemand anders. De voorstelling is een mix van clownerie,
poppenspel, circus, magie en fysiek theater waarin woorden plaats
maken voor geluiden en verzen, zowel live als opgenomen.

Alles in een koffer. Koffers in koffers, in koffers, in koffers…
Objecten die continu veranderen en daardoor nieuwe scènes tot
leven brengen. Luigi Ciotta neemt ons terug mee in de tijd: een
denkbeeldig hotel vol gasten en te veel oude koffers. We situeren
ons in de jaren ’30. De muziek begeleidt de charmante portier in z’n
gevecht tegen de chaos. De show combineert fysiek theater,
clown- en circustrucs met poëzie en eenvoud.

Abattoir Blues

Tutti in Valigia

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

oude act/old show/spectacle vieux

0:40 h

0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Luigi Ciotta (Italy);
TECHNICIANS: Luca Carbone (Italy);
OTHER PERSONS: Sergio Pesakovic (Italy);

Torino (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/371579199

https://vimeo.com/301368332

https://vimeo.com/190012765

www.luigiciotta.com



Ciotta Luigi

via Artisti 8 bis
10124 Torino
Italy

+39 33 81 11 18 99
luigi.ciotta@gmail.com

Luigi Ciotta (b) 256

Een stoffige handgewonden grammofoon van 78 tpm en een
folkloristische theatrale schoenpoetser staan voor je klaar om alles
te poetsen wat je aan je voeten draagt… zelfs de voeten zelf!! Een
grappig oud Italiaans hoekje in jouw stad: we lachen, maken
lekkere koffie, drinken Italiaanse wijn en we proberen alle talen te
spreken. Alles kan gebeuren, maar alles gebeurt in eenvoud.

‘Shoeshine’ is speciaal ontworpen om flexibiliteit te creëren. Een
origineel idee voor festivals waar het kan fungeren als een leuke
ontspannings- en rustruimte voor het publiek!

Shoeshine
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Luigi Ciotta (Italy);
OTHER PERSONS: Sergio Pesakovic (Italy);

Torino (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/372204164

https://vimeo.com/86247694

www.luigiciotta.com



Kurronen Milla

Linannkoskenkatu 29 C5
1600 Porvoo
Finland
+35 84 15 40 42 22
+35 84 15 40 42 22
lumocompany@gmail.com

Lumo Company (1) 257

Twee vrouwen op de vlucht. Hun doel? Vrijheid. Niet alleen om te
overleven, maar ook om te gedijen. Vagabond is een hilarisch
ontsnappingsverhaal van twee vrouwen die achtervolgd worden.
Ze zijn ademloos en rusteloos wanneer ze bovenop hun slappe
koord staan. Kwetsbaar bovenop de glazen flessen. De bas
weergalmt. Het geloof wordt in eigen handen genomen.

Vagabond is een pitstop voor vrouwelijke kracht na de
ontsnapping van Thelma & Louise langs de wegen van Californië.
Thelma & Louise zijn de brandstof in dit landelijke rockverhaal.

Vagabond
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Milla Kurronen (Finland); Hanna Moisala  (Finland);

London (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/iiaEvtsiOos

https://youtu.be/o5ecIyH4LQY

www.lumocompany.com



Sini Napari

Mäkitervakontie 9 a 5
53920 Lappeenranta
Finland
+35 85 05 43 75 00
+35 85 05 43 75 00
lumocompany@gmail.com

Lumo Company (2) 258

Wigsby is een voorstelling die gebracht wordt op een slappe
koord. De zes persoonlijkheidslagen van éénzelfde persoon
worden onderzocht. De persoonlijkheden dansen op de koorden.
Sommigen in harmonie, anderen in conflict. Samen vormen ze een
individu, een geheel. Het netwerk van drie touwen is een
ontmoetingspunt waar ze vechten voor hun territorium, maar ook
hun krachten bundelen.

De show gaat dieper in op de geestelijke gezondheid en de
dissociatieve identiteitsstoornis, voorheen bekend als
meervoudige persoonlijkheidsstoornis. De structuur van koorden
maakt het mogelijk dat het publiek maximaal van de show kan
genieten (cirkelact). De show is geschikt voor alle leeftijden.
Kinderen en senioren zullen elk op hun beurt de voorstelling
anders zien op basis van hun eigen geschiedenis en
persoonlijkheidskenmerken.

Wigsby
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

7
ARTISTS: Sini Napari (Finland); Milla Kurronen (Finland); Saana Peura (Finland);
Rasmus Witikka (Finland); Noora Juppi (Finland); Maiju Saarimaa (Finland);
TECHNICIANS: Hanna Moisala (Finland);

Lappeenranta (Finland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

https://www.youtube.com/watch?v=thuGMUl0tC8&feature=youtu.be

www.lumocompany.com



Mundele Thibault

Rue dos Lusiadas 135
1300-364 Lisbon
Portugal
+32 486 569 329

magicbreakersofficial@gmail.com

Magic Breakers 259

De show gaat beginnen! Maak kennis met de wereld van Magic
Breakers, een verbluffende visuele prestatie waardoor je op het
puntje van je stoel gaat zitten! Stel je voor: 4 internationale
topartiesten die voor het eerst in hun leven breakdance
combineren met stunts op een cyr wiel. De show bevat een grote
portie acrobatie. Er is ook veel interactie met het publiek, waardoor
elke show uniek is.

Zet jezelf schrap en maak kennis met vier hilarische personages in
een show van 45 minuten. Ze brengen je zeker en vast aan het
lachen. Het is een ongezien spektakel die je ongetwijfeld doet
verlangen naar meer!

The Magic Breakers
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Thibault Mundele (België); Jerry Maxeus (USA); Jeremie Houet
(België); Richard Houet (België);

Lisbon (Portugal);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=wG_qL3HRC_E

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

https://www.youtube.com/watch?v=xKpN5CJaeFs

www.magicbreakers.com



Bulckaert Kassandra

Groot-Bijgaardenstraat 313
1082 Brussel
België

+32 475 71 38 24
majoretteketet@gmail.com

Majoretteketet&les fanfoireux 260

Prachtige vrouwenbenen, sterke mannenbenen, witte botjes,
hoedjes, korte rokjes, rode lippen, stokken en heel
veel enthousiasme!
Deze Brusselse majorettegroep aangevoerd
door knappe majoors, staan voor orde en discipline met een
stevige knipoog, zoals het 'echte' majorettes betaamt.

Op de aanstekelijke fanfaremuzie worden lenige benen in de lucht
gegooid, stokken door vingers getwireld en dit allemaal met een
doordringende zwoele blik. Moeilijk om stil te blijven staan bij al
dat vrouwelijk geweld.

Majoretteketet goes beyond cliché with "Café Marché"
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

23
ARTISTS: nog te bevestigen (België);
OTHER PERSONS: nog te bevestigen (België);

Brussel (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://gopro.com/v/D9v2RV64q8Mq

www.majoretteketet.be



Kromhout Pim

sint luciaplein 5
5211 ZR 's-hertogenbosch
Nederland
+31 6 48 92 72 02

info@maninpakproducties.nl

Man in pak Producties 261

De vier mannen lijken van een afstand bij elkaar te horen. Alle het
zelfde uiterlijk en om hun heen schalt de zelfde baslijn. Wanneer je
als bezoeker dichterbij komt dan kun je de verschillen horen. Bij de
ene speler hoor je een piano uit zijn paraplu komen. Bij de andere
violen, een akoestisch gitaar of elektrisch gitaar.

Golconde
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

6
ARTISTS: Pim kromhout (Nederland); Stan Lightenberg (Nederland); ???
(Nederland); ??? (Nederland);
OTHER PERSONS: ??? (Nederland); ??? (Nederland);

's-hertogenbosch (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=df18t4JX9Mw&feature=youtu.be

www.maninpakproducties.nl



Isernhagen Martin

Bei Birringer
Weichselstraße 58
12045 Berlin
Germany
+49 52 51 35 04 88

mantega@mantega.net

Mantega 262

Ooit STERKER, SNELLER en SLIMMER willen zijn?
Nou, je antwoord is WONDER DRINK!
Zeer origineel en vernieuwend, Mantega nodigt het publiek uit op
een woordeloze reis vol lachen en kreten van plezier.
De show is een perfecte mix tussen theater en circus gebracht op
hoog niveau waarin je Mantega zal zien jongleren en manipuleren
van ongewone objecten zoals glazen, ijsblokjes en vloeistoffen. Je
zal versteld staan!

Gespeeld als een woonkamer, biedt de show eindeloze
verrassingen. Niets is wat het lijkt en rekwisieten zijn bij toeval
ontdekt en gebruikt met subtiliteit en plezier.
Ontwikkeld in Kaapverdië, Afrika, bijgestaan in Zuid-Korea door
Mevr Park Sang-sook en gespeeld in Nieuw-Zeeland, Canada,
Rusland, Spanje, Duitsland en vele andere landen in de wereld is
dit een show met een Braziliaans tintje dat het visuele combineert
comedy, jongleren en charisma.

Wonder Drink
oude act/old show/spectacle vieux0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Martin Isernhagen (Brazil);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/Ux94GUt7knA

https://youtu.be/Le3CPj8Bgow

https://youtu.be/Y_xu9MKPzXI

https://youtu.be/zhyIAT52J9I

www.mantega.net



Selvaggio Marco

Via Oriani 25 B
21100 Varese
Italy

+39 39 27 59 84 43
marcoselvaggio@hotmail.com

Marco Selvaggio 263

De “hang” is misschien wel het zeldzaamste instrument ter wereld
omdat het gemaakt werd door 2 artisanale kunstenaars (er zijn er
slechts enkele duizenden in heel de wereld) en is daardoor een
utopisch en legendarisch instrument om te hebben, een instrument
dat een soort magie uitstraalt.
Marco moet zowat de enige ter wereld zijn die met 5 van deze
wonderlijke instrumenten lyrische muziek speelt en eigen songs
maakt.

Marco Selvaggio bracht 4 EP's en 1 album uit (herfst 2014,
uitgebracht door Waterbirds Records en  geproduced door
Selvaggio F., Virlinzi S en Midulla M. (de laatste twee, zuster en
moeder van de beroemde producer Francesco Virlinzi - REM,
Radiohead, Bruce Springsteen, Carmen Consoli, Mario Venuti)!
Marco's concerten nemen het publiek mee op een magische en
hypnotiserende muzikale reis.

Aether
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Marco Selvaggio (Italy);
TECHNICIANS: ??? (Italy);
OTHER PERSONS: Chiara Mineo (Italy);

Varese (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/user/kunderahouse/videos

https://www.youtube.com/watch?v=rDUEf1I1klU

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

https://www.youtube.com/watch?v=J0y8cQ4MZxY

www.marcoselvaggio.com



Elin Schmitz Marie

Finnländische Str 16
10439 Berlin
Germany
+49 1575 1257830

mail@marieschmitz-artist.com

Marie&Joschi 264

THE GREAT DINNER is een gepassioneerde en tegelijkertijd gekke
doos van twee. Humoristisch en expressief is deze voorstelling
zonder woorden, die zogezegd alleen speelt in de wereld van de
high society. Dompel jezelf onder in de wereld van degenen die
echt "rijk en mooi" dienen, in de avond van de GREAT DINNER en
de essentiële kleine verhalen die er toe leiden. Clowneske humor
schudt soms stormachtig de hiërarchieën van de samenleving,
zonder ze te vernietigen en toch met het perspectief van het eigen
geluk.

Een serveerster, haar ober en waarom alles anders komt dan
gepland. Het hobbelige pad naar zelfrealisatie wordt beschreven
met rustige tonen en fijne humor.

Handstand op stoelen, zwevende trapeze, partneracrobatie,
komedie en swing dans

The Great Dinner
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Marie Elin Schmitz (Germany); Joschka Schneider (Germany);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=A61kQJV0ufY

www.marieundjoschi.com



Orsini Ruben

Biedma 601
2000 Rosario
Argentina
543416175309

orsinicontacto@gmail.com

Marionetas Orsini 265

Het voorgestelde project werd ontworpen voor opvoering in
ruimtes, die niet noodzakelijk een theatrale structuur vereisen. De
duur van de show is ongeveer 20 minuten en kan verschillende
keren per dag opgevoerd worden.

Marionetas Orsini
0:30 h

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

1
ARTISTS: Ruben Orsini (Argentina);

Rosaria (Argentina);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=E9eZUbtB6FE

https://www.youtube.com/watch?v=nvvrD0btEJ4

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

https://www.youtube.com/watch?v=lswk84jtVfs

www.rubenorsini.com.ar



Romers Marc

Rompertcentrum 32
5233 NL 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 73 64 80 598
+31 6 22 52 27 08
info@totaaltheater.com

Marius Broeders 266

Theater, Muziek en Ambacht
Vreemde experimenten, vuur en aparte muziek?
Wereldberoemd in zijn geboortedorp: De Muzikale Smid.
Met z’n knutseltalent en muzikaliteit tovert hij het ene na het andere
instrument uit zijn veel te grote handen. Ken je de Emmer-bas? De
een-snarige Diddly Bo? De akoestische mechanische Leslie-
trombone?
Geeft niks, hij maakt ze, ter plaatse. Voor uw eigen ogen! En
bespeelt ze ook,...en hoe!

Hij flanst complete songs op z’n loopstation met één snaar en één
stem! Oja,..zijn experimenten met elektriciteit en vuur zijn
legendarisch.
Als ras-entertainer geniet hij van de interactie met zijn publiek.Kom
naar z’n caravannetje en laat je meenemen op zijn humorvolle reis
met Theater, Muziek en Ambacht. En wie weet, mag je meedoen,...
Als je durft.

De Muzikale Smid
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Marius Broeders (Nederland);
OTHER PERSONS: Marc Romers (Nederland);

Nijmegen (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

http://www.totaaltheater.com/theater-straattheater#marius-broeders

www.totaaltheater.com



Marconi Enrico

Via Minturno, 47
00176 Rome
Italy

+39 338 91 62 735
info@marlonbanda.com

Marlon Banda 267

Droomde je er ooit van om de Rolling Stones aan het werk te zien,
maar stond er niet genoeg geld op je bankrekening? Misschien
wou je ooit een bezoek brengen aan Cirque du Soleil, maar waren
er niet genoeg hotelkamers voor iedereen? Marlon Banda biedt dè
oplossing: minder uitgaven, zelfde effect! Een hilarische en
explosieve show met een mix van live muziek, komedie en theater.

Een bemanning zonder kapitein die de richting aanwijst, die moeite
heeft om het schip op koers te houden wanneer de waanzin het
overneemt en de muziek start! Heiligschennend, oneerbiedig,
boeiend. Hun onweerstaanbare ritme neemt je mee in een
wervelwind van gelach zonder uitweg! De Marlon Banda Show kan
uitgevoerd worden op pleinen, straten, theaters, podia, cafés of
waar dan ook!

Marlon Banda Show
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Enrico Marconi (Italy); Pierluigi Ricciardi (Italy); Luciano Pastori (Italy);
Giulio Maschio (Italy);

Rome (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=RGjqK29rp-M&feature=youtu.be

www.marlonbanda.com



De Vroey Ben

Eugeen Joorsstraat 18
2140 Borgerhout
België

+32 486 804 762
marvelousadventuresgroup@gmail.com

Marvelous adventures group 268

Alles draait om twee personages: de ontsnappingskunstenaar (Ben
de Vroey) en zijn assistent (Arno Wauters). De wisselwerking
tussen de perfectionistische boeienkoning en zijn nonchalante
hulpje zorgt voor gevaarlijke en grappige situaties. Het decor
bestaat uit een aanhangwagen, waarop een aquarium is
geïnstalleerd. Rond het aquarium bevindt zich een metalen frame
dat dienst doet als hangbrug.

Er zullen drie ontsnappingstrucs te zien zijn tijdens de
voorstelling:

De ontsnapping uit een dwangbuis
De ontsnapping uit kettingen tijdens een achterwaartse salto
(afgeduwd vanop een bascule)
De ontsnapping uit het aquarium (gebaseerd op de Chinese water
torture cell van Harry Houdini)

The great escape
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

2
ARTISTS: Ben De Vroey (België); Arno Wauters (België);

Antwerpen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

Dit bestand kan niet worden
gevonden:

Marvelous Act1 D.jpg
https://www.marvelousadventuresgroup.com/video

www.marvelousadventuresgroup.com



Galbusera Matteo

Calco
Via Vittorio Veneto 10
23885 Calco
Italy
+39 33 96 16 56 27
+39 33 96 16 56 27
matteogalbu@gmail.com

Matteo Galbusera 269

Een eenzame en gefrustreerde man, bediende van het Nationaal
Postbedrijf, brengt zijn zondagen al vissend door. En elke zondag,
terwijl hij vist in de rivier, herontdekt hij zichzelf en al luisterend
naar de radio beeldt hij zich in dat hij een succesvolle tennisspeler
is... of andere nonsens.
Bereid je voor op de baas, de koning van het absurde.

Maicol Gatto is een niet te ontcijferen mens, een opvallend karakter
zonder veel structuur, die speelt op elektronische keyboard. Niet
alleen om muziek te maken, maar vooral om te communiceren met
de wereld rondom hem.  Zijn keyboard is zijn spraak, zijn
levenspartner.
‘The Comedy style’ is gebaseerd op fysieke humor, en een diepe
zoektocht om muziek en beweging te verbinden. Muzikale clownact
en visuele komedie.

The Loser

Maicol Gatto

oude act/old show/spectacle vieux

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:40 h

0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Matteo Galbusera (Italy);

Calco (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/wmyTxgbkW00

https://youtu.be/iPEp0ZaIsGQ

https://vimeo.com/347908723

https://youtu.be/zPg9Pvib9xY

www.matteogalbusera.it



Knaapen Janpier
Piet

Thinstraat 19
3581 EP Utrecht
Nederland
+31 6 12 22 70 19
+31 6 12 22 70 19
info@meatball-vandecamp.nl

Meatball & van de Camp 270

Ko en Lou, twee rasechtecircusartiesten, brengen in deze
voorstelling een ode aan de ophaler van afval, zwerfvuil en
rommel: De Vuilnisman! Dit komisch milieutheaterspektakel geeft
recycling een geheel nieuwe betekenis. Onder het motto: “De
vuilnisman die alles kan!” brengen Ko & Lou een cascade van
vervaarlijke salto’s, de sterke man-op-man Acro-Kliko Truc en
verbazen zij met hun vuilnismannensouplesse. Ze jongleren met
vuilniszakken en petflessen, blikken, glas en rotte vis om zo het
afval te scheiden. Onder het mom van “samen bouwen

en veilig stapelen” maken ze van en met het publiek een menselijke
piramide. Een komisch milieutheaterspektakel over: Wees trots op
de plek waar je woont en maak er iets moois van! Ere wie ere
toekomt! Zo geeft dit circusvariétéduo aan afval en recycling een
geheel nieuwe betekenis. Een zomerse circus-en vuilnisact , maar
ook voor in de wintermaanden.
Verrukkelijke Vuilnismannen is op vele manieren in te zetten. Als
losse voorstelling, binnen en buiten, of als act.

Verrukkelijke vuilnismannen
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Piet van de Camp (Nederland); Janpier Knaapen (Nederland);

Utrecht (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

http://www.youtube.com/watch?v=qWoqXYEIb84

http://www.youtube.com/watch?v=xTQWFI_fm2s

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Cudnq2bwYvc

www.meatball-vandecamp.nl



Arnaud Mélanie

2 rue Alexandre Fleming
84000 Avignon
France
+33 6 73 63 29 97
+33 6 73 63 29 97
lamemeballe@gmail.com

Mélanie Arnaud et Facundo Diab 271

Ze zou echt graag een operette diva willen zijn die juist zingt.
Ze zou echt graag geestig willen zijn, om andere redenen.
Maar neen! Malady NELSON heeft er echt heel veel zin in, maar ze
zingt echt niet goed, maar ja, ze heeft er echt te veel zin in. En wat
meer is, zou zou in elk geval eerst moeten... haar materiaal
inpluggen... uiteindelijk... de kabels uitrollen opdat het zou
werken... tenslotte... laat het maar beginnen.

Malady Nelson
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:22 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Mélanie Arnaud (France); Facundo Diab (Argentina);

Avignon (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/3c-U5HtXy1I

https://youtu.be/YesQVA2hBeo

www.lamemeballe.fr



Molina Facundo

Via Bassana 12
36030 Montecchio Precalcino
Italy

+39 34 96 55 50 13
menchososa@outlook.com

Mencho Sosa 272

Mecho Sosa is een voetballer die heeft besloten om voetbalvelden
in te ruilen voor circusacts en zijn publiek te verbazen met zijn
vaardigheden. Freestyle voetbal mixt hij met klassiek circus
jongleren. Door humor toe te voegen, bouwt hij gedurende heel de
show een band met het publiek.
Zijn voetbal, circus en humor begeestert het publiek, nog versterkt
door dit eigenaardige personage dat liefde voor voetbal en
circusmagie uitstraalt in al zijn kunstjes.

Football show
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Facundo Molina (Argentina);

Montecchio precalcino (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=xzfHMmtOots&t=14s

www.menchososa.com.ar



van Wijngaarden Tom

Tweede van der Helststraat 79-2hoog
1073 AM Amsterdam
Nederland

+31 6 44 66 66 32
info@meneerdinges.com

Meneer Dinges 273

U begrijpt het al, het gaat hier niet om een oubollig
computerspelletje van één van de eerste homecomputers, maar
over het nieuwste van het nieuwste in de wereld van de games. En
dan dus ZONDER BEELDSCHERM!! Dit
fantasievolle retro "Not_a_Video_Game!" spel speel je met een
"Meneer DInges ElektroHelm" op je hoofd. Dit bijzondere
helmknutselwerk genereert vele jaren '80 effecten, geluiden en
muziekjes uit een echte jaren '80 chip en houdt tegeljkertijd de
scores bij. Zo kruip je in de huid van jouw retrogame held.

Jij bent even Mario, Pacman of Donkey Kong.
Getoeter van rechts! Ren naar links! Spring omhoog! Spring opzij!
Ga als een malle headbangen! Ondersteboven! Maak een muziekje!
Je moet even goed in beweging komen om de HIGH SCORE van de
dag te halen. houdt tegeljkertijd de scores bij!
Voor alle leeftijden (aan te passen per doelgroep).

Not_A_Video_Game
nieuwe act/new show/spectacle nouveau5:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Tom van Wijngaarden (Nederland);
TECHNICIANS: Suzanne Bakker (Nederland);
OTHER PERSONS: Gijs van Wijngaarden (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=c1HAYAsjUio&feature=youtu.be

www.meneerdinges.com



Prieto Demián

Santa Barbara 62
8904 Badalona
Spain
+34 6 04 29 68 68
+34 6 04 29 68 68
menjunjesprod@gmail.com

Menzo Menjunjes 274

Menjunjes is een vreemde medley, een chaotische dans. Gek èn
wild tegelijk! Menzo is een oneerbiedige en provocerende clown
die ons uitnodigt om komische situaties te creëren in openbare
ruimtes. Menjunjes is een show gebracht door één man. Zonder
woorden, uniek en onherhaalbaar. Spel en improvisatie staan
centraal in de show om een feestelijke sfeer te creëren.

Menjunjes
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Demian Prieto (Argentina);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=JLLu6WMBbbk&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=6L9dRowlauI&list=PL-dwUc2XwGxZiC6MBJ7pw1TTkuv4KcBIM&index=1

https://menjunjes.wixsite.com/menzomenjunjes



Geubel Jean-François

rue Decoux 21
6200 Châtelet
Belgique

+32 491 245 501
jfgeubel@mercimadame.be

merci madame 275

"merci madame" stelt de nieuwe voorstelling voor (creatie mei
2019): Bouchérie (Beenhouwerij).
Een straattheatervoorstelling op een vaste plaats, voor elk publiek,
zonder woorden.
Een solo-voorstelling, niet zo alleen, waarbij het burleske het leven
en de dood aait, en de veganisten de hand geven aan de
vleeseters.

"Goeiedag Mevrouw"...
Zopas gepromoveerd beenhouwer-pluimvee verkoper Leopold doet
de steden en markten aan met zijn nieuwe toonbank die zijn baas,
grote vriend van zijn vader, hem heeft toevertrouwd.
Zoals hij het heeft geleerd wil Leopold alles goed doen voor u
huisvrouwen en voor u heren fijnproevers.
Maar plots, op een zeker moment loopt alles vast... Neen, niet de
kip...!
"Dankuwel Mevrouw en de groeten aan Meneer"

Bouchérie
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Jean-François Geubel (België);
TECHNICIANS: Sophie Bernard (België); Tanguy Pay (België);
OTHER PERSONS: Fleur Geubel (België); Elysa Pay (België);

Châtelet (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=46ozFny8Rwo&feature=emb_logo

http://www.mercimadame.be/boucherie.html

www.mercimadame.be



Neri Marco

località Boschetto 10
19020 Bolano
Italy
+39 338 64 73 275
+39 338 64 73 275
info@themagicvan.com

Merco Neri&Luca Regina 276

Een vintage camionette, die een beetje retro lijkt, verbergt een
mysterieus geheim... het is niet zomaar een camionette.
Om het geheim te ontdekken volstaat het de deur te openen en als
bij wonder bevind je je in een klein theaterkaffee uit het begin van
de 20ste eeuw. Fluweel, antieke lampen, schalen met koekjes en
fluiten. De kaders aan de muren verwijzen naar vervlogen tijden,
oude voorstellingen, raadselachtige personages... Alexander de
Grote, het medium Thurston en de ongelooflijke madame Zora.

Opgepast, er gebeurt iets! Het gordijn gaat open, men hoort een
vreemde melodie, het spektakel gaat beginnen. Een goochelaar
verschijnt op het klein podium en begint aan zijn voorstelling,
bijgestaan door zijn grappige assistent. 12 minuten magie en
komedie voor 8 ongelovige toeschouwers. De Magic Van is een
oude Ford Transit, met zorg en deskundigheid omgebouwd tot dit
klein theaterkaffee. De toeschouwers nemen deel aan
onuitgegeven goocheltruucs die herinneren aan vroegere en
charmante atmosferen.

The Magic Van
oude act/old show/spectacle vieux0:15 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Marco Neri (Italy); Luca Regina (Italy);
OTHER PERSONS: Caterina Boschetti (Italy);

La Spezia (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=xeoa2QOut_k&feature=emb_logo

www.themagicvan.com



Nackaerts Ingrid

Riddersstraat 235
3000 Leuven
België
+32 16 58 46 53
+32 473 822 514
info@metamorfosium.be

Metamorfosium 277

Kwaffuur Obscure heeft – net zoals Het Metamorfosium – een mooi
steampunk / antiek aandoend decor. Ingrid zelf draagt een
Victoriaans geïnspireerde outfit.
Kinderen of volwassenen worden uit het publiek gekozen, en
worden verzocht plaats te nemen op het podium. Met een
craniometer, vergrootglas of medisch meetlint wordt gecontroleerd
wat voor ‘vlees’ ze in de kuip heeft.
Vervolgens krijgen ze een nieuw, creatief kapsels.

Belangrijk daarbij is dat zij hoofdzakelijk werkt met geupcyclede
materialen. Ingrid schuimt het hele jaar door kringwinkels af en
herwerkt de daar gevonden spullen tot haaraccessoires. Ze maakt
bv. erg graag fascinators, kleine, extravagante hoedjes.
Ook synthetisch haar gebruikt ze vaak om bv. van halflang haar
ineens lang haar te maken.
Doel is een zo groot mogelijk wow-effect zodra de uitverkorene in
de spiegel mag kijken.

Kwaffuur Obscure
nieuwe act/new show/spectacle nouveau4:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Ingrid Nackaerts (België);
OTHER PERSONS: ntb (België);

Leuven (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.robtv.be/nieuws/rode-hond-in-leuven-kunst-en-cultuur-voor-jong-en-oud-87233?
fbclid=IwAR1DE6p41u7id2JRLVX7AfSp5NYcJpgwoCvRsCHH2uggdgH3lhnF4UvGnKM

www.metamorfosium.be



Rubio Miguel
Iglesias Noe

avenue Arthur Notebart 128
59160 Lille
France
+33 6 41 92 01 70
+33 6 41 92 01 70
collectifprimavez@gmail.com

Miguel Rubio - Colletif Primavez 278

Zijn artiesten afhankelijk van hun publiek? Natuurlijk! Zonder
publiek is er nu eenmaal geen show! Maar… Kunnen ze ook fysiek
afhankelijk zijn? Dit is de uitdaging van Miguel Rubio. Zijn
opvoering is letterlijk afhankelijk van z’n publiek. 8 mensen
ondersteunen hem gedurende de volledige show. Degenen die er
voor kozen om steun te bieden, zullen het gevoel hebben dat
Miguel Rubio echt afhankelijk van hen is.

De show is een unieke mix van disciplines zoals Chinese paal,
dans, theater en humor. De voorstelling ontwikkelt zich als een
tragikomedie, mede door een paar onverwachte gebeurtenissen.
Zijn droom? Een uitvoering op de Chinese paal in het midden van
de straat, zodat iedereen ervan kan genieten. Een komisch en
ietwat absurd spektakel met een hoogte van meer dan 8 meter!

Playground
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Miguel Rubio (Spain);
OTHER PERSONS: Mathilde Etard (France);

Lille (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=RqoXgr8NlZw&feature=youtu.be

https://youtu.be/CJcy-gLkg-Q

https://www.youtube.com/watch?v=zWTXPu8VQEE&feature=youtu.be

www.collectifprimavez.com



Gehlin Anna

Westerhoutstraat 1b
2012 JP Haarlem
Nederland

+31 6 57 42 17 50
minalinart@gmail.com

Minalin Art 279

Anna Gehlin, luchtacrobate en performer, brengt een tango
geïnspireerde 20 minuten solo act die gaat over mooie
herinneringen en passie. De voorstelling speelt zich af in, op en
rondom een zelf staand stellage, in de vorm van dans, spel en
acrobatiek en is geschikt voor een publiek van alle leeftijden.

Deze nieuwe solo voorstelling werd voor het eerst gespeeld tijdens
Festival Horizontoer, 2019.

Patère
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Anna Gehlin (Zweden);

Haarlem (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/359285571

www.minalinart.com



Villarroel Mauricio

via per Curnasco 11
24127 Bergamo
Italy

+39 340 72 58 610
mistral.palo@gmail.com

Mistral 280

Een originele show die getuigt van kracht, balans en spontaniteit.
De voorstelling lokt sterke emoties uit. Mistral gaat tijdens de show
op zoek naar vrijwilligers die zonder weten zelf de hoofdrollen
zullen spelen. Een acrobaat staat klaar om op te treden op een niet
verankerde Chinese paal…De spanning is te snijden. Laten we
swingen!

Swing
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Mauricio Villarroel (Chile);
OTHER PERSONS: Lara Cerada (Italy);

Bergamo (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=_OKs7wk4PLM

https://www.youtube.com/watch?v=BVntryV9xq0

www.mistralpalo.com



Decock Aagje

Dennenstraat 3
8560 Wevelgem
België

+32 498 726 520
info@mistralonline.be; aagje_decock@hotmail.com

Mistral vzw 281

Hun voorstelling brengt niet één enkel verhaal maar doet de
toeschouwers iets ‘beleven’. Door middel van choreografieën en
het gebruik van attributen worden emoties uitgebeeld die door
ieder verschillend ervaren worden. Door hun muziekkeuze en hun
materiaalgebruik brengen zij verwondering en nemen de
toeschouwers mee op een soms emotionele reis.

Zij kunnen hun voorstellingen steeds aanpassen aan de vraag.
Momenteel stellen zij een act van 30 min. voor.
Zij kunnen zowel binnen als buiten optreden, met of zonder decor.
Overdag of ’s avonds (indien er belichting is).
Hun voorstel is steeds bespreekbaar, naar inhoud en concept
gericht op een publiek voor alle leeftijden én volgens de wens van
de opdrachtgever.

Puur
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

23
ARTISTS: Annelies Dekyvere (België); Anton Van Hecke (België); Céline Ferri
Perrez (België); Esther Vynckier (België); Ilias Vynckier (België); Ine Decock
(België); Kevin Kerkhove (België); Luna Toye (België); Marijke Delrue (België);
Melissa Vanheste (België); Mieke Samijn  (België); Roxanne Rikken (België);
Sam Debrouwer (België); Simon Debackere (België); Stefanie Herman (België);
Yves Cottenie (België); Domina Vanhollebeke (België); ?????????
TECHNICIANS: Koen Poppe (België);
OTHER PERSONS: Leen Ampe (België); Aagje Decock (België);

Wevelgem (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/daSa0qc65zs

https://www.youtube.com/channel/UCqnMV7cv_BgL63654Pfcwyg

www.mistralonline.be



Casier Karel

Mastpad 4
3813 TK Amersfoort
Nederland
+31 6 30 22 57 42
+31 6 30 22 57 42
info@karelcasier.com

Mobil&Casier 282

Het milieu wordt bedreigd, bossen staan in het brand, het zeewater
stijgt. Maakt u zich geen zorgen, want de mannen van B.V. Natuur
helpen een handje met hun groene vingertjes.
Is de natuur een ver van uw bed show? Geen probleem! Aat en
Karel halen de natuur terug naar uw evenement.
Met hun koddige kraanwagen bouwen zij een boom versie 2.0. Is de
natuur maakbaar? B.V. Natuur is coming to rescue.
Pijnlijke slapstick, een onhandige samenwerking en een dansje
tijdens het schaften.

Natuur zonder vieze handen, lekker praktisch en met weinig kans
op uitsterven.
Aat & Karel proberen de natuur in een kunstwerk te vatten, maar
richten tegelijk onherstelbare schade aan.
Oude diesel nieuwe brandstof
Rooie Rinus is onze Volkswagen T3 pick-up uit 1984. Als brandstof
maken we zoveel mogelijk gebruik van blauwe diesel. Dat is
brandstof gewonnen uit gebruikte vetten en daarom CO2 neutraal.

B.V. Natuur
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Karel Casier (België); Aat Dirks (Nederland);

Amersfoort (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/360522148

www.bvnatuur.com

www.karelcasier.com



González Anna

La Circoteca
Crta. Alvcover 8
43800 Valls
Spain
+34 97 76 00 800
+34 6 39 40 79 83
passabarret@gmail.com

Mortelo&Manzani - Cia. Passabarret 283

Mortelo & Manzani staan klaar om hun leven in gevaar te brengen!
Het is een eerbetoon aan de waaghalzen van het klassieke circus.
Een verbazingwekkende clown show aan de hand van een
bijzonder vreemd toestel. Maak kennis met de laatste rekruten van
de prestigieuze ‘Fili Busters Academie’!

Fili Busters
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Iván Manzanero (Spain); Gerard Morte (Spain);
TECHNICIANS: David Sancho Martos (Spain);

Valls (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=9saTdtdzpuk

www.passabarret.com/



Cielen Jorinde

Schermersstraat 22
2000 Antwerpen
België
+32 486 284 773
+32 486 284 773
cielenjorinde@hotmail.com

Mov.es 284

Vandaag de dag overspoelt flamenco de wereld. Maar ooit werd het
gezien als een eenvoudige volksdans van handgeklap en gestamp
als uitloop van een avondje paella en slechte sangria.
In 2010 werd flamenco opgenomen in de lijst van het cultureel
erfgoed van de mensheid (Unesco). ‘Flamenco voor dummies’
brengt je pure flamenco, zonder dat je er voor naar Spanje moet
reizen of dure workshops moet volgen.

Topdansers Eva en Jori leren je de basisprincipes van deze
populaire dans, waardoor je er beter dan ooit uitziet en je daar ook
naar voelt. ‘Flamenco voor dummies’ laat zien hoe een simpele
flamenco-uitvoering je leven voor altijd kan veranderen.

Flamenco For Dummies
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

2
ARTISTS: Eva Verbruggen (België); Jorinde Cielen (België);

Antwerpen (België); Sevilla (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

www.movesflamenco.com



Wouters Saar

Lange Dijkstraat 38
2060 Antwerpen
België

+32 486805611
movingfirearts@gmail.com

Moving Fire Arts 285

Lose me, find me is een innemende duo act, waarin partner
acrobatiek, acroyoga en danslifts op een bijzondere wijze met
elkaar gecombineerd worden. Twee abstracte, los van elkaar
staande wezens vinden elkaar weer, doorheen een intens spel van
aantrekken en afstoten.

Het MFA Licht spektakel vormt een geheel van licht effecten en
visuele kunsten, opgevoerd door 7 artiesten uit België.
In deze vernieuwende show van MovingFireArts, worden
technische en dansante ‘led licht cën’ en boeiende wijze
gecombineerd met theatrale en acrobatische elementen.
Het spektakel laat je zintuigen als het ware prikkelen en neemt je
mee in een wereld van pure magie en indrukwekkende
kleurpatronen!

Lose me, find me

MFA Light Spectacle

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:15 h

0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

9
ARTISTS: Saartje Wouters (België); Ruslan Khalilov (Russia); Lieve Van Gool
(België); Camille Coryn (België); Sten De Coster (België); Elke Van de Casteelde
(België); Koen Bruyninckx (België);
TECHNICIANS: ??? (België);
OTHER PERSONS: Brigitte Van de Wouwer (België);

Antwerpen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=gn9H2ItAE6c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zm7nTTC0ti8qG0y_zekqRMa6k6BUZ8xe3uUjqJuQSKD0mNVHd7-SMm8g

https://www.youtube.com/watch?v=vdM83UzeCkI

www.movingfirearts.com



Van Hecke Evelyne

Duboisstraat 30
2060 Antwerpen
België

+32 471 54 80 34
movinggroundvzw@gmail.com

Moving Ground vzw 286

“Take our hand and pull us away. To that poem of yours, that is
ours too.”
Met We all speak in poems trekt Moving Ground de openbare
ruimte in. Zes unieke dansers buigen chaos om naar rust en
scheppen eenheid tussen toevallige passanten op de sferische
muziek van Boatman.
Met de steun van Stad Antwerpen Fameus – Fonds voor
talentontwikkeling

We all speak in poems ontstond uit de vraag: “Hoeveel
onbekenden zouden ons een hand geven en met ons dansen?” Het
experiment levert een dansvoorstelling op waarmee 6 unieke
dansers de publieke ruimte intrekken. Op de sferische muziek van
Boatman buigen ze daar de choas om naar rust en scheppen ze
eenheid tussen toevallige passanten.
We all speak in poems komt het best tot zijn recht op buurtfeesten,
stadsfestivals en openbare gebouwen.

We all speak in poems
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

8
ARTISTS: Sander Verbeek (Nederland); Paulien Meijers-Boss (Nederland);
Melany Van der Steen (Nederland); Jecsan Jiminez Leon (Colombia); Evelyne
Van Hecke (België); Roxette Chikua (Congo);
OTHER PERSONS: Laura Van Rijmenant (België);

Antwerpen (België); Den Haag (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=4ZsRKE5xENo&feature=emb_logo

www.movingground.be



Di Berardino Franco

via della repubblica 66
65022 Bussi sul tirino
Italy

+39 32 92 04 49 57
info@mistermustache.it

Mr Mustache 287

Een excentrische dodelijk verliefde man ziet overal liefde hangen.
Mr Moustache vertelt ons zonder woorden zijn liefdesverhaal.
Hij kan wel een meisje veroveren, maar in de liefde gebeuren er
altijd onverwachte dingen...

Affetto D'Amore
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Franco Di Berardino (Italy);
TECHNICIANS: Alessia Colanero (Italy);

Torino (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/373409485

www.mistermustache.it



Gascon Berta

ConMuchoArte
Carretera Robres - Grañen s/n
22260 Grañen
Spain

+34 6 10 96 12 92
info@conmuchoarte.net

Mr Tartuffo 288

Wat als we even onze verplichtingen aan de kant schuiven om
iemand z’n droom te helpen vervullen? Wat als we de uitdaging
aangaan in plaats van te denken dat bepaalde prestaties gewoon
onmogelijk zijn? Dit is precies wat Meneer Tartuffo doet: het
breken van de evenwichtsregels. Maar dit kan hij niet zonder hulp
van het publiek. ‘Tug of War’ is een mix van jongleren, balanceren,
magie en komedie. Een circusvoorstelling die steunt op
improvisatie en publieksparticipatie.

Meneer Tartuffo wil meer dan ooit aantonen dat je nooit iets groots
bereikt zonder gevaar. Een ongewone show die ons vertelt over de
limieten die we dagelijks voor ogen houden en hoe we ze kunnen
overwinnen met de steun van anderen.

Tug of War
oude act/old show/spectacle vieux0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Robert Pincheira (Chile);

Madrid (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/306357995

https://vimeo.com/304792271

www.mrtartuffo.com/en/home/



Oltmanns Sophia

Hansaring 87
50670 Cologne
Germany

+49 151 66 94 59 60
contact@jugglerinmovement.com

Mucirque 289

"Kunst, net als mensen, komt in alle verschillende vormen en
kleuren. Er is muziek en een man, een karakter dat sterk en
krachtig is, maar hij is ook zacht en gevoelig, misschien zelfs een
beetje verlegen en introvert. En dan, plotseling, is er een circus en
een vrouw. Nieuwsgierig. Een personage dat ruimte nodig heeft. Ze
heeft aandacht nodig. Ze kent geen grenzen. En zij wil alles.
Wanneer deze twee zeer verschillende personages plotseling
elkaar ontmoeten, moeten ze een manier vinden om met elkaar om
te gaan, om de ruimte te delen - om zich aan te

passen aan elkaar en elkaars behoeften.
Langzaam naderen ze elkaar en beginnen ze samen te smelten tot
je je zult afvragen of muziek en circus echt zo anders zijn of dat het
toch niet hetzelfde is. '

Mucirque speelt met de mogelijkheden van interactie tussen live
muziek en circus - gitaar en jongleren.
Het is een gevoelige daad vol kleine spelletjes, machtswedstrijden,
zachte humor en kleine verrassingen.

Catchy Tunes
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Sophia Oltmanns (Germany); Juliano Abramovay (Brazil/Italy);

Rotterdam (Nederland); Cologne (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=_2fPWiceCzg

www.jugglerinmovement.com



Geubel Claudia
de Vries Casper
Entr'act
 Avenida Peris y Valero 143-9
46005 Valencia
Spain

+31 6 26 704 856
 cc@entract.nl

Murmuyo 290

Het publiek is er klaar voor. Het belangrijkste element ontbreekt
echter: de acteurs! De show begint. Murmuyo zal de zintuigen
prikkelen en choqueren. Hij gebruikt het publiek als zijn ‘acteurs’.
Een spannend slot waarbij hij zoals gewoonlijk al zijn doelen
bereikt…en zelfs meer!

Murmuyo (Christian Casanova) werkt sinds de jaren ’90 aan een
stadsproject, waarbij hij bewegend verkeer gebruikt als stimulans
voor zijn show. In een mum van tijd wordt een totale verkeerschaos
gecreëerd. Een bekroonde show, die bewonderd en geprezen werd
op zowel Europese als Zuid-Amerikaanse festivals.

Fisura

Su-seso

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:45 h

0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Christian Eduardo Casanova Zuñiga (Chile); Victor Manuel Gracia
Sanchis (Spain);

Valencia (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=nyZwJ-rLG6w

https://www.youtube.com/watch?v=vRaL2Tj0Ocs

 www.yosoymurmuyo.com

https://entract.nl/companies/murmuyo



Gutierrez Xandra

carretera otura dilar
18152 Granada
Spain
+34 655 862 967
+34 655 862 967
nimucircoteatro@gmail.com

niMú 291

Waar gaan bubbels naartoe?
Er kunnen kleine bubbels opduiken in een glas water, of grote
luchtbellen die zweven door de lucht. Nimú beslist om te stappen
in een jacuzzi, speciaal gemaakt voor de voeten! Ze worden verrast
door de onbegrensde mogelijkheden die water biedt. Wat ze niet
weten, is dat bubbels heel ver kunnen reizen, zelfs tot aan de
harten van degenen die ze ontvangen!

Slappe koord, objectmanipulatie en clownerie.

Jacuzzi
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Xandra Gutierrez (Spain);

Granada (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/364875017

www.cianimu.eu



De Koster Sten

Adrien van roeyenstraat 18b
2070 Zwijndrecht
België

+32 491 508 003
sten_dekoster@hotmail.com

Oersprong tribal rites 292

Door behulp van het vuur brengen zij hun publiek terug naar een
vroegere, mystieke wereld. De show die zij bieden vertelt de
epische ontwaking van de wereld na een harde winter en de
verdere overgang door de verschillende seizoenen vertolkt dankzij
het medium van vuur en dans.

Een spiritueel geladen vuuract voor jong en oud.

The Great Wheel
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

15
ARTISTS: Oersprong tribal rites (België); Zoë van den Mooter (België); Philip Van
Heuven (België); Tom Jansens (België); James Dooley (USA); Filip van Noppen
(België); Miki Van Noppen (België); Barry Azaert (België); Lieselotte Peeters
(België); Manuel Maes (België); Elise Beerens (België); Benjamin De Preeter
(België); Helio Solar (België);
TECHNICIANS: Styn Vandaele (België);  Jeroen Wautelet (België);

Antwerpen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats



Wollschläger Nils
Julia

Revalerstrasse 99
10247 Berlin
Germany
+49 171 12 52 329
+49 171 12 52 329
info@omnivolant.de

Omnivolant 293

Wie zou niet willen zweven hoog in de lucht? Daar waar hoogte
grenzeloze vrijheid biedt? Kan iemand ècht vliegen? Nee, niet
alleen, maar in groep? Omnivolant brengt vliegende trapeze en
creëren zo hun eigen universum waarin zwaartekracht een
‘speeltuin’ is. Zo kan elke toeschouwer hun hoofd in de wolken
steken en ervaren wat het betekent om te genieten van
gewichtsloosheid en vrijheid. Omnivolant is één van de weinige
groepen die de kunst van vliegende trapeze beheerst.

Gravity is a Mistake
oude act/old show/spectacle vieux0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

8
ARTISTS: Julia Knaust (Germany); Nils Wollschläger (Germany); Ottomar
Bernburg (Germany); Brigid Tuohy (Ireland); Sonnhild Ossapofsky (Germany);
Patrick Cybinski (Germany); Jean Jacobi (Germany);
TECHNICIANS: Arno Hesse

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/170653227

www.omnivolant.de/



Corbo Garrido Gabriela

Gabriela Corbo Garrido
40123 Bologna
Italy
+39 51 40 74 938
+39 32 92 07 27 48
info@pippu.it

P.I.P.P.U. - Lannutti & Corbo company 294

Een klein circus houdt halt in de stad. Binnen de muren van de
circustent valt heel wat te beleven: hilariteit, absurd zaken, magie
en poëzie. Een onrealistisch op dromen geïnspireerd
circusverhaal, waar gelach en poëzie de plak zwaaien en waar het
publiek meegenomen wordt in een tijdloos verhaal. Toegankelijk
voor publiek van alle leeftijden, maar vooral voor zij die de kunst
van het lachen en de verwondering verleerd zijn!

Langzaam beweegt dit kleine circus door de straten, op weg naar
de plaats van hun voorstelling

ZIRK Comedy (visual comedy show)

ZIRK Comedy (walk act)

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:35 h

0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Gabriela Ines Corbo Garrido (Argentina); Domenico Lannutti (Italy);
OTHER PERSONS: Gaspar Lannutti (Italy); Gaspar Lannutti (Italy);

Bologna (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/369454000

https://vimeo.com/369448193

www.pippu.it



Muñoz Pablo

Milton 1
8012 Barcelona
Spain
+34 6 19 84 90 70
+34 6 19 84 90 70
pabloidea@yahoo.es

Pablo Idea Clownpany 295

Een reis naar de mythe van betoveringen. Realiteit of fantasie? Een
show waar het ongelofelijke geloofwaardig wordt. De ongelofelijke
Pablo Al-Kelines betovert slangen, tafels, kettingen en zo veel
meer. Alles is mogelijk in de onmogelijke wereld van meester Al-
Kelines.

The Incredible Al-Kalines
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Pablo Muñoz (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/376886097

https://pablosuperstarclownmagic.com



Brugman Wendy

Brusselsesteenweg 85
9050 Ledeberg
België

+32 491 332 607
w.e.brugman@gmail.com

Party Rituals 296

In ‘The Peculiar Goddess Invocations’ nemen de excentrieke
Godinnen u mee op reis door de buitengewone wereld van de
elementen. Proef de modder tussen je tanden, voel het speelse
zuchtje wind. Laat de vlammen je huid verschroeien om je
vervolgens te blussen met het weelderige water. Strek je rug recht!
Want niks blijft ongezien! De Godinnen waken over hun krachten!
Ben jij er klaar voor om de almachtige elementen in jou wakker te
maken?

In ‘Dance of the Wise Witches’ ontwaken de aloude wijze vrouwen
uit de nacht. Alleen dan komen deze magische wezens
tevoorschijn. Ze dansen tussen de sluiers van onze dementies ter
ere van de duisternis. Dansend met de demonen in de wereld en in
zichzelf komen zij de donkere krachten onder ogen om zich
uiteindelijk gulzig onder te dompelen in de warmte van het vuur en
het licht! Kijk goed… Luister goed… En de magie zal zich voor je
ogen ontvouwen…

The Peculiar Goddess Invocations

Dance of the Wise Witches

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:20 h

0:15 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

8
ARTISTS: Maya Wuytack (België); Ina Bliki (België); Wendy Brugman
(Nederland); Nancy van der Lee (Nederland); Vera Kempen - van Beek
(Nederland); Emelie Knuwer (Nederland); Priscilla Dekkers (Nederland); Alette
Wittewaal (Nederland);

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.facebook.com/inner.vibes.emmanuel/videos/335980857307377/UzpfSTM0NjU5Mjk0NjI2NDQ4OTozNTkzMDI1OTgzMjY4NTc/

https://www.facebook.com/362625163887885/videos/443498293256674/

https://www.facebook.com/wendy.brugman.5



Geukens Gert

Bert Leysenlaan 34
2490 Balen
België

+32 494 89 00 82
newdimension.percussiongroup@gmail.com

Percussion Group New Dimension 297

Percussie en straattheater hand in hand. Niet de zoveelste Latin
Percussion band die door de straten wandelt, maar een echt
straattheater optreden waarbij een willekeurig groepje een (klein)
podium opstelt in aanloop van een heuse theater act.
De act start echter bij het plaatsen van de eerste houten ondervloer
“planché”. Met ritmische muziek op allerhande voorwerpen
(ladders, constructie, borstels, vuilbakken,…) wordt het podium
opgesteld met de nodige show en opzwepende ritmes.

Eenmaal het podium klaar, is er het “moment suprême” waarbij de
hoofd-act wordt gespeeld in het opgebouwde mini-theater (ludiek
nummer)
Afsluiten doen we door gebruik te maken van alle “instrumenten”
die tijdens de opbouw aan bod zijn gekomen, waarbij het tempo en
de beats worden opgedreven tot een oorverdovend eindspektakel.
Een niet alledaags spektakel dat zeer toegankelijk is voor het
publiek.

Planché
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

9
ARTISTS: Gert Geukens (België); Ronny Stessens (België); Stijn Lodewyckx
(België); Jens Lodewyckx (België); Katrijn Noels (België); Lisa Verheyden
(België);
TECHNICIANS: Lisa Vercammen (backup) (België); Lise Vanhees (backup)
(België); Lars Moons (backup- (België);

Balen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/user/NewDimensionPercussi

www.new-dimension.be



Post Pieter

Scheepsbouwkade 28
1033 WM Amsterdam
Nederland
+31 6 45 03 67 66
+31 6 45 03 67 66
mrjones@xs4all.nl

Pieter Post Productions 298

Neem rustig de tijd en ga flierefluiten en flaneren. Een slecht
geweten weerhoudt je van lummelen en lanterfanten. Lui zijn is
dagdromen en de afwezigheid van elke beweging. Lui zijn doet de
tijd stil staan, laat je uitzoomen en vergeten. Als dat je lukt kom je
weer op krachten, op scherpte en nieuwe ideeën en inzichten.
Maak voortaan vaker gebruik van je sluimerende en verborgen
talent om niets te doen. Laat de schildpad je tempo bepalen.

In het eerste gedeelte van de voorstelling bespreekt hij in ongeveer
tien minuten 36 boeken over het belang van lui zijn. Soms noemt
hij slechts de titel en de subtitel, soms draagt hij een citaat voor of
vertelt een anekdote, een aantal boeken behandelt hij uitvoeriger.

'Never underestimate the value of Doing Nothing, of just going
along, listening to all the things you can’t hear, and not
bothering' (Winnie the Pooh)

De Schildpad - Niets Doen Is Hard Werken
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Pieter Post (Nederland);
TECHNICIANS: Jos ten Brink (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.steprightup.nl

www.sin-in.nl



Klingele Bart

Kapellestraat 32
9960 Assenede
België

+32 477 69 75 51
pitouenco@gmail.com

pitou en co 299

Een jongen wil met zijn ouders spelen, die komen niet, hij
fantaseert dat zijn ouders geen tijd hebben, omdat ze op een
andere planeet wonen.
Een intieme voorstelling, met 3 korte stukjes muziek.
Ontroerende, kleurrijke solo van 15 minuten en dit met weinig
woorden

Mamarino
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:15 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

2
ARTISTS: Bart Klingele (België);
TECHNICIANS: Veronique Verbrugge (België);

Assenede (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats



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

Planeta Trampolí 300

Planeta Trampoli presenteert een frisse, warme en intieme
trampoline show voor het hele gezin. Een samensmelting van het
klassieke circus met stedelijke culturen d.m.v. dans, muziek en
turntablism (scratching met vinyl). De trampoline komt tot leven
door de dwaasheden en acrobatie van de artiest. Een vertederende
reis naar het verleden. Vol humor, poëzie, ritme en salto’s die het
concept van de trampoline zullen veranderen.

Back 2 Classics
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Angel de Miguel (Spain);
TECHNICIANS: Joan (Spain);
OTHER PERSONS: Alina Ventura (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

http://www.lamaleta.cat/en/espectacles/3016/



Deweerdt Herwig

Vesten 21
9500 Geraardsbergen
België

+32 497 615 182
herwig.deweerdt@icloud.com

Poppenkast van Plaisance 301

In dit verhaal komen we te weten dat de wolf een burn-out heeft.
Hij die vroeger zo tuk was op varkensvlees, geitenkoteletten en
grootmoeders denkt er zelfs aan om vegetariër te worden.
Dat is buiten de Duivel gerekend.
‘Wij staan nu eenmaal voor het kwaad !’, zegt de Duivel tegen de
Wolf. Dat is ons lot.
Stel je voor dat we het kwaad in handen van de mens geven, dan
wordt het pas echt gevaarlijk.

De Wolf en de Duivel is een hedendaags sprookje dat verrassend
dicht bij de wereldse werkelijkheid komt. Lichtvoetig,
surrealistisch, wrang, zoet en zot.
Voor iedereen vanaf 5 jaar.

De Wolf en de Duivel
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Herwig Deweerdt (België); Walter Janssens (België);

Geraardsbergen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats



Goddin Rudy

11, rue georges Thone
4020 Liège
Belgique
+32 497 450 471
+32 497 450 471
potaufeutheatre@gmail.com

Potaufeu Théâtre 302

Voor uw neus probeert de toerist het onmogelijke: alleen reizen,
zonder hulp, zonder organisatie, zonder verzekering… Turista
vertelt het verhaal van een reis naar de uithoeken van onze planeet,
door middel van een uitgebreide en een enthousiast gebracht
reisdagboek. Iedere situatie wordt hilarisch: het opzetten van een
tent, een kaart plooien in de wind, proeven van een lokaal drankje,
… . Deze wereld reizende clown neemt ons mee op zijn grappige en
poëtische pad, ver weg van de clichés en platgetreden paden.

Turista
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Rudy Goddin (België);
TECHNICIANS: Lionel Decoster (België);
OTHER PERSONS: Karel Carpio Morales (België); Olivier Taquin (België);

Lège (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=yYDBDzh1VRc&feature=share&fbclid=IwAR3GW1HN0QBOstU8YcfWtpfuHEMoPyN_BIwct6ESPxBqkqKa2o0SQ9OEIUA

www.rudygoddin.net



Lafleur Lucie

43
Rue Raval
8784 Piera
Spain
+34 931 35 26 00
+0034 615 998 772
distribucion@puntmoc.com

PuntMoc 303

“Denarius World ziet er simpel en gelukkig uit. Alles gaat snel en
efficiënt. Denarius World is perfect rond…net als een munt die kan
tollen…en dan ontdekken we de twee gezichten.”

De drie Boada broers beelden meer dan 80 karakters uit. Aandacht
a.u.b.: maak je gordels vast en maak kennis met de denkbeeldige
wereld van PuntMoc. De toeschouwers herleven en sterven van het
lachen. Door hun brutale humor en grappige toon herscheppen ze
de wereld van Denarius.

Denarus is een schilderij van de werkelijkheid, waarbij het
gemakkelijk is om de tranen van het lachen te verwarren met
tranen van het huilen.

Denarius
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Héctor Boada Ferrer (Spain); Juli Boada Ferrer (Spain); Guillem Boada
Ferrer (Spain);
TECHNICIANS: Mateo Martinez (Spain);
OTHER PERSONS: Lucie Lafleur (Spain);

Piera (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/VIn8RLOAZa0

https://youtu.be/PQOAO0HUrSI

www.puntmoc.com



Lein Peter

Bovenstraat 20
9667 Horebeke
België
+32 55 61 8 487
+32 488 706 587
peter@puurlain.be

Puurlain 304

Het publiek maakt een droomwereld/een nieuwe planeet
in (natuur)klei...
Ze willen volwassenen en kinderen, samen zien spelen, zich
verbinden in een wens hoe hun droomwereld eruitziet.
“Een stukje klei voor een wereld vol verbeelding en fantasie.”
Ze bieden GEEN WORKSHOP aan maar een kunst-speel-installatie
(de kunde & de vaardigheid in het werken met klei is
ondergeschikt aan het samenwerken, de beleving en het doen.)

Speciaal voor jullie heeft Dré, een oude en eminente archeoloog,
zijn meest bijzondere vondsten terug in zijn (zand)piramides
verstopt; in zijn rondrijdende archeologische site.
Graaf, zeef, zoek, … en laat je verrassen (en vooral bij de neus
nemen) door deze gediplomeerde deugniet!
mobiele poppenvoorstelling
voor een publiek van 30 mensen

Rode Aarde

Archeo Loco

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

2:30 h

0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

6
ARTISTS: Peter Lein (Archeo Loco) (België); Ann Vander Roost (Rode Aarde)
(België); Ebe Lein (Rode Aarde) (België); Mose Lein (Rode Aarde) (België);
Gember Lein (Rode Aarde) (België); Zahre Lein (Rode Aarde) (België);

Horebeke (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/106848458

https://vimeo.com/356596660

puurlain.be



Nardelli Maria Luisa
Chiappini Nicola

Piazza San Michele Arcangelo 8
6040 Scheggino
Italy

+39 32 02 53 02 92
pyrovaghi@gmail.com

Pyròvaghi 305

‘Back To Life’ is een voorstelling van 30 minuten waarin theater,
jongleren, acrobatie & vuur op een elegante en unieke manier
samensmelten met elkaar. Een liefdesverhaal wordt verteld. Hij
wordt verliefd op haar. Zij is bang voor hem. Zij is bang voor de
liefde. Ze ontmoeten elkaar. Ze vechten. Ze vluchten. Tenslotte
ontmoeten ze elkaar weer en dit gaat gepaard met een brandende
knuffel, samen dansend in de magie van de maan.

Een heel originele manier om met vuur te dansen op de tonen van
piano, violen en bolero-muziek. Een intens verhaal over ons
allemaal.

Back To Life duepuntozero
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Maria Luisa Nardelli (Italy); Nicola Chiappini (Italy);

Scheggino (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

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

https://www.youtube.com/watch?v=PRJpZ39SaNg

www.pyrovaghi.com



Ponsonby Rchel

chaussée de Vleurgat, 15A
1050 Bruxelles
Belgique
+32 2 646 96 93
+32 494 692 782
rachelponsonby@zirktheatre.be

Rachel Ponsonby Zirk Theatre asbl 306

Helemaal nieuw, voor elk publiek en eender waar!

Madame La Fleur doet haar circusnummers.
"Quick Change" zoals je nog nooit gezien hebt.
Het circus installeert zich, de bloemen marcheren op het touw, de
prinses arriveert.

Een straattheatervoorstelling met een muzikale clown.

Duur: 35 minuten
Van en door Rachel Ponsonby
Regisseur Francy Begasse
Kostuums: Sophie Debaisieux
Accessoires: Sophie Debaisieux, Rachel Ponsonby, Adam
Brooking, Arnaud Van Hamme, Toinette Clette.
Marrionet : Kevin Brooking
Muziek: Rachel Ponsonby
Productie : Zirk Théâtre ASBL

Cirko Flora
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Rachel Ponsonby (UK);
TECHNICIANS: Adam Brooking (UK);

Bruxelles (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/5cR_9ox6KA0

www.zirktheatre.be



Verschure Dico

Stadhoudersweg 78A
3039 CG Rotterdam
Nederland
+31 6 15 96 86 05
+31 6 15 96 86 05
info@rakeklappen.com

Rake Klappen 307

Rake Klappen speelt op de meest vreemde locaties tussen, op, en
om het publiek, maar heeft nog nooit mét het publiek
samengespeeld. Dat is waarom ze in Klauterstout het publiek
uitnodigt mee te doen. Hiervoor vragen ze niet zomaar een publiek,
maar de allerkleinste. Klauterstout is een voorstelling waarin
kinderen op een veilige manier risico´s leren inschatten.
Tegelijkertijd kunnen ze zich verbazen over hoeveel er eigenlijk wel
niet mogelijk is met het lichaam.

Wat in eerste instantie begint als een theatervoorstelling met drie
´werkers´ en een hele strenge bouwopzichter, eindigt in een mee-
doe-avontuur, waarbij de kinderen zelf het podium opkomen.
Hierbij dienen de acteurs als levende klimpalen in
de ontstane pop-up speeltuin.

Klauterstout
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Daan Bosch (Nederland); Mitch de Mooij (Nederland); Mick Vonk
(Nederland); Dico Verschure (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=p4xcN6cCwJ4

https://www.youtube.com/watch?v=dHJFEXm07Qs

www.rakeklappen.com



Ravensbergen Femke
Claudia en Casper

H.J.E. Wenckebachweg 46
1096 AN Amsterdam
Nederland
+31 6 41 39 77 73
+31 6 41 39 77 73
cc@entract.nl

RavArt 308

Ooit afgevraagd hoe het is om oud te zijn? Gefantaseerd over wat
er zou gebeuren als je alleen van buiten oud werd, maar vanbinnen
jong bleef? Wat als dat echt zo is? Voor de bejaarde drieling Tom,
Tom & Tom is het nog geen tijd is om achter de geraniums plaats
te nemen. Ze vieren het leven, ondanks hun leeftijd. Of beter
gezegd: dankzij hun leeftijd

Triple Tom is een ode aan de vitaliteit en ouderdom. De bejaarde
mannen halen het beeld onderuit dat oud worden ook oud zijn
betekent. De drie oudjes vieren het leven volop. Energiek en vol
creatieve invallen bewegen de drie zich door het publiek. Ze
kruipen in lantaarnpalen, gaan los op reggaemuziek, werken zich in
onmogelijke posities en gaan in volle improvisatie de interactie aan
met de opeengepakte omstanders.

Tom, Tom & Tom
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Femke Ravensbergen (Nederland); Inge Voskamp (Nederland); Jorn
Laponder (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/287032227

www.ravart.nl

https://entract.nl/companies/3xtom/



Lee Ray
(XTRAX) Elena

2 Victoria Terrace, Dyers Hill, Charlbury
OX7 3QF
UK
+44 7527 77 99 99

ray@invisible-forces.com; elena@xtrax.org.uk

Ray Lee 309

Boven het publiek zweven gigantische metalen statieven met
draaiende armen. Aan het eind van elke arm zitten luidsprekers die
nauwkeurig afgestemde muzikale toonhoogtes uitzenden.
Hierdoor ontstaat een harmonische drone met een hypnotiserende
sirene. Rode lichten aan het uiteinde van de armen creëren het
effect van een wervelende zwerm vuurvliegjes of van bewegende
planeten.

Congregation is een mysterieuze geluidstoer. Elke toeschouwer
krijgt een bol. Deze zal hen naar een locatie brengen door signalen
uit te zenden. Het ene geluid staat voor de juiste richting. Het ander
geluid staat voor de verkeerde richting. Uiteindelijk belanden alle
toeschouwers op een centrale locatie. De ‘zingende’ massa creëert
een geluid dat duizenden voorbijgangers zal betrekken bij een
vreemde science fiction-ceremonie. De combinatie van licht en
geluid zorgt voor een harmonieus geheel.

Chorus

Congretation

oude act/old show/spectacle vieux

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:30 h

0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

6
ARTISTS: Ray Lee (UK); Stavroula Kounadea (Greece); Steve Symons (tbc)
(UK); James Ball (tbc) (UK); Hannah Green (tbc) (UK); Olivia Stephenson (tbc)
(UK); Martin West (tbc) (UK);

Chipping Norton (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/99467393

www.invisible-forces.com



Rakers Louise

Parallelweg 110
1541 BD Koog aan de Zaan
Nederland
+31 6 53 51 93 92
+31 6 53 51 93 92
info@rebellaproducties.nl

Rebella Producties 310

Met veel trots en bombarie gaan zij met hun kinderzweefmolen
klimaatneutraal! Met 100% biologische natuurlijke energie: pure
spierkracht. Ze komen met een ijzersterk team waarmee de
zweefmolen met de hand bedienen. Met echte draaiers aan het
roer, wordt alles nog theatraler en het zweven nog spannender.
Voetjes van de Vloer is een kinderzweefmolen voor kinderen vanaf
2 tot en met 8 jaar. Met veel succes trekken ze al 2 jaar door het
land met een wel heel ander idee over zweven dan normaal.

Samen met de kinderen maken ze een verhaal en een heel
zweefavontuur mogelijk, waarin;
je kan fietsen in de wolken en kan vliegen als een vogel, gekke
bekken kan trekken en hoe liever je bent, des te harder draaien hun
gespierde draaiers…..
De zweefmolen is gebouwd in 1965, gepoetst, gesmeerd en
helemaal gerestaureerd en wordt bediend door de allerleukste
zweefcrew die er bestaat.

Voetjes-van-de-Vloer-met-de-Hand
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Louise Rakers (Nederland); Akira Letzer (Nederland); Brey Vasquez
(Spain);
TECHNICIANS: Puck Rakers (Nederland); Romina Luivenhoven (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.rebellaproducties.nl/index_en.html#contact

www.rebellaproducties.nl



van den Heuvel Timo

Lindelaan 65
6951 DH Dieren
Nederland
+31 313 78 65 90
+31 6 51 432 485
info@relacts.nl

Relacts! 311

De TokTukTuk is een vrolijk poppentheaterwagentje, bedacht in
2017 en sinds 2018 actief. In de TukTuk (een Piaggio Ape) speelt
een trotse haan de baas en wil een eigenwijze kip haar ei kwijt aan
het publiek. Dit alles begeleid door de gastvrouw van de
TokTukTuk. De haan denkt de show te stelen met zijn gekraai, maar
het publiek is daar niet zo van onder de indruk; zij kunnen dat veel
beter. Wat de haan ook probeert, het publiek troeft hem steeds af.
Totdat er een ei gelegd moet worden. Dat moet toch echt worden
overgelaten aan de kip.

Maar gaat haar dat lukken of moet het publiek toch een handje
helpen?
De TokTukTuk brengt een vrolijk en interactief programma waarbij
jong en oud publiek actief en enthousiast meedoet door kunsten te
vertonen, te zingen, te dansen en iets te schrijven of te tekenen in
het vriendenboek van de kip en de haan. Zelfs kinderen van onder
de twee jaar zijn vaak niet weg te slaan bij de TukTuk.

TokTukTuk
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Timo van den Heuvel (Nederland); Angelina van den Heuvel
(Nederland);

Dieren (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.relacts.nl



Neef Richard

Adelaarsweg 84
1021 BW Amsterdam
Nederland
+31 6 17 49 89 03
+31 6 17 49 89 03
info@restvorm.nl

Restvorm 312

Een robot die van kleur en structuur veranderd. Het uiterlijk wordt
bepaald door bezoekers die een kleurplaat mogen inkleuren. De
tekening wordt door middel van video mapping op de robot
geprojecteerd. Het is een leuke activiteit voor alle leeftijden. Je ziet
je eigen kunstwerk terug en de projectie kan de hele avond blijven
draaien. Dus ook als er niet meer actief gekleurd wordt kan de
robot als lichtobject blijven functioneren. De transformatie van
kleurplaat naar robot wordt in de act een magisch theatraal
moment.

Een ode aan de beetle en een parodie op de beatles.
Loop samen over het zebrapad zoals de beatles op abbey-road.
Een vw kever in twee delen, het zebrapad er tussen in.
Witte laarzen maat 47, gele regenjassen. Special effects worden op
een lowtech manier gecreeerd.
De camera van boven geeft een ander perspectief. Muziek
geluidseffecten. 3- 2-1 en de foto wordt gemaakt en meteen
afgedrukt.

Kleeurplaat video mapping

The Beetle

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

5:00 h

5:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Richard Neef (Nederland); Karin Arts (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/8fmGDXro_r0

https://youtu.be/IUZSIq_YAM4

www.restvorm.nl



Roquetes n52
43700 El Vendrell
Spain
+34 6 80 39 16 93
+34 6 26 72 89 30
ritualegria@gmail.com

Ritualegria 313

De natuur is een groot spektakel. Het is nodig om af en toe halt te
houden en te kijken rondom ons. Dan komt de schoonheid van
kleine dingen naar boven. N.A.B.I. voegt dans, licht en grote
poppen samen tot een unieke show, een poëtische en visuele
parade. De choreografieën zijn aangevuld met 4 dansers, 1 acteur
die een kar trekt met 2 bloemen en een maan. Lichtelementen: 4
vlinders, 1 goochelaar, 2 bloemen, 1 maan. Kunst team: 6 personen
(5 acteurs, 1 technicus).

Een muziek/theatershow in beweging, participatief, woordloos,
geschikt voor alle doelgroepen. De mediterrane circusmuziek is de
ziel van de show. 6 clowns zullen je vrolijk verbazen. Ze nemen je
mee tijdens hun wandeling door pleinen, straten en feestjes.

NABI, The magic butterflies

La Banda Forània

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

1:00 h

1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

12
ARTISTS: Enric Rovira (Spain); Sandra Borrell (Spain); Stefanie Gnuchi (Spain);
Jessica Corchero (Spain); Mariona Gassol (Spain); Arnau Bonet (Spain); Jordi
Torrents (Spain); Kike Ordax (Spain); Ferran Arasa (Spain); Susana Párraga
(Spain);
TECHNICIANS: Pau Josa (Spain);
OTHER PERSONS: Sandra Borrell (Spain);

Tarragona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=BSQF4aoWKo8

https://www.youtube.com/watch?v=Y2SHMIir_so

https://youtu.be/U0NFv2goqSA

https://youtu.be/sxaMY8k24Jc

www.ritualegria.com



Moroney Niamh

Rue Des Palais 6b
1030 Bruxelles
Belgium

+32 485 587 007
director@riuchi.com

Riuchi 314

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

Hikari
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Guillaume Cousson (France);
OTHER PERSONS: Niamh Moroney (Ireland);

Cork (Ireland); Bruxelles (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/353206817

https://vimeo.com/319114822

https://vimeo.com/319096442

https://vimeo.com/319112220

www.riuchi.com



Aragon Rodrigo

zenete 36
18010 Granada
Spain
+34 6 99 84 88 75

rolandorondinelli@gmail.com

Rolando Rondinelli 315

Tip Tap Pum is een muzikale show van fysiek theater en tapdans,
voor alle leeftijden en met veel onbeschaamdheid. Een excentriek
personage dat van deze kant komt, wat klompen, potten, lepels,
schoteltjes en wat geluid vervoerende elementen, transformeren de
ruimte in een theatraal concert, een bepaald orkest en in
authentieke golven van gelach. Een originele, innovatieve en
interactieve show! Zonder woorden, zonder koppeltekens, fris en
spontaan.

Hij transformeert de plaats op een grappige manier in een theatraal
concert. De interacties van het publiek worden een show op
zichzelf. Uiteindelijk draait de voorstelling uit op een
waanvoorstelling waarbij het erg moeilijk wordt om er niet van te
genieten!

Tip Tap Poum

El Teatrero

oude act/old show/spectacle vieux0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Rodrigo Aragon (Argentina / Italy);
OTHER PERSONS: Marisa Tanska (Spain);

Granada (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=z4xIT6lOzHY

https://www.youtube.com/watch?v=IXITvA8mvqc

www.rolandorondinelli.com



Hampe Thamar

Taubengasse 21
50676 Koeln
Germany

+49 177 337 18 60
info@ropetheatre.de

Rope theatre 316

Een bokser droomt van haar grote kamp. Voordat ze echter haar
tegenstander onder ogen kan zien, moet ze een aantal
hindernissen overwinnen, touwen beklimmen en haar balans
vinden. Door dans maar ook met wat worstelingen werkt ze zich
een weg naar de boksmatch. Deze reis op de slackwire (koord in de
lucht) omvat veel spins, sprongen en dansbewegingen en
demonstreert gratie, een goed gevoel voor humor en acrobatische
virtuositeit.
Artistieke slappe koord

The Boxer
oude act/old show/spectacle vieux0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Thamar Hampe (Germany);
TECHNICIANS: Joem Neumann (Germany);

Koeln (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/237923785

https://vimeo.com/359093103/b93689f51a

www.ropetheatre.de



Rossetti Giacomo

via del cesto, 24
50063 Figline Valdarno
Italy

+39 338 70 42 285
info@giacomorossetti.com

Rossetti 317

Rossetti zingt live en speelt zowel gitaar als drum. Hij brengt de
grootste internationale hits in een eindeloze medley. Een uur non-
stop muziek waarbij mensen uitgenodigd worden om te zingen,
plezier te maken en te dansen. Rosetti schrijft af en toe ook liedjes
zelf, maar wisselt af met grote internationale hits.

Rossetti One Man Band
oude act/old show/spectacle vieux1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Giacomo Rossetti (Italy);

Firenze (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/Qxs4IEL0b_I

https://youtu.be/U15h9DGsb2g

https://youtu.be/rblX4qL_kyU

www.giacomorossetti.com



Somarriba Hernández  Raúl

Rimini
Via Gibuti 16
47922 Torre Pedrera RN
Italia
+39 33 37 50 42 22
+39 33 37 50 42 22
Rulasquetzal@outlook.it

Rulas Quetzal 318

Deze voorstelling neemt je terug mee in de tijd van de Azteekse
cultuur (Mexico). Een combinatie van vuur en percussie. Twee
oude zielen vinden elkaar terug. Geen vuurshow, maar een ritueel
waar vuur & rondedansen centraal staan. In de Azteekse cultuur
zijn de arend en de slang twee belangrijke elementen. De angst
wordt tijdens de voorstelling weergegeven door drums.

Met de voorstelling wil de artiest het belang benadrukken van het
helende vuur. Met z’n specifieke stijl neemt hij de toeschouwers op
die manier terug mee in de tijd.

Cuauhtli
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Raul Somarriba Hernandez (México);

Torre Pedrera (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=L6RJu-DYIqY

https://www.youtube.com/watch?v=3L59uhfH8jA

https://www.youtube.com/watch?v=FWIzo0ToD4A



Alvarez Iglesias Sara
Lacasa Montes Rodrigo

C/ San Pedro kalea, Nº 1, 2º B
48100 Mungia
España

+34 6 34 684 006
sarinizirko@gmail.com

Sarini zirko 319

Een familievoorstelling in een universele taal, poëtisch en leuk.
Het personage maakt verschillende emoties door, speelt met
humor en is altijd in het gezelschap van een vogeltje, zijn
onafscheidelijke reisgenoot.

Txoriak Txori!
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Sara Alvarez Iglesias (Spain);
TECHNICIANS: Rodrigo Lacasa Montes (Spain);

Mungia - Vizkaya - Pais vasco (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=tHxK8uSWX5Q

www.sarinizirko.com



Beuls Annelies

Joseph Diongrestraat 13
1080 Brussel
België

+32 486 484 893
julianainthesky@gmail.com

Silk&Pan 320

Samen brengen ze een poetische spectaculaire combinatie van live
muziek en luchtacrobatie in doek. De sensuele, soms
adembenemende bewegingen in de lucht worden prachtig begeleid
door magische klanken en meeslepende ritmes van de handpan en
andere percussieinstrumenten.
Het nummer bouwt op in 3 delen, met publieksinteractie tussen de
delen.

Serenity, Intensity, Energy
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Annelies Beuls (België); Spencer Gerard (Luxembourg);
TECHNICIANS: Mark Verraes (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/9BjKNdua7bc

http://gerardspencer.com/silk-pan/



14bis rue Constanti
78300 Poissy
France
+33 6 82 16 70 01

contact@simon-moreau.com

Simon Street Show 321

Een poëtisch en universeel verhaal
‘L’escale’ brengt het publiek naar een denkbeeldig eiland. Een
zeemzoet verhaal die jong en oud ongetwijfeld zal raken.
Een ongewone reis
Een ontmoeting met een toeschouwer mondt uit in een avontuur.
Een mix van circus, theater, evenwicht tussen droom en realiteit.

Een betoverd publiek
Sinds het ontstaan van de show in augustus 2018 betoverde deze
show het publiek in meer dan 40 steden in Europa, alsook op vele
festivals incl. Vevey, Lenzburg and Aurillac

L'Escale
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

1
ARTISTS: Simon Moreau (France);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/bTDUsrSty1w

www.simon-street-show.com



Gangnus Tamara

Ballyvaldon
Blackwater
Y21 VA00 Enniscorthy
Ireland

+353 86 36 98 978
sioltacircus@gmail.com

Síolta Circus 322

‘Seeds’ combineert prachtige beeldvorming met uitbarstingen van
licht, hartelijkheid, kracht en emotie. Het publiek wordt uitgenodigd
in de speelwereld van 5 artiesten. Onbewust worden
verwachtingen gecreëerd op basis van geslacht en het gestalte van
de artiesten. Deze verwachtingen worden doorbroken door het
verlangen naar gelijkheid. Zo worden traditionele genderrollen
letterlijk op z’n kop gezet. Spanning wordt afgewisseld met
luchtige interacties.

Doordachte choreografieën worden ondermijnd met kinderlijke
spelletjes en domme ongelukjes. ‘Seeds’ daagt de verwachtingen
uit over de mogelijkheden van het menselijk lichaam. Een
eigentijdse circusvoorstelling met een Iers gevoel voor humor.
Oprecht. Bekwaam. Gek. De volledige cast is ten allen tijde te zien
op scène. De show draait om beweging, acrobatie, jongleren en
hoelahoep.

Seeds
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Henrik Gard (Sweeden); Ali Stanger (UK); Aoife Raleigh (Ireland);
Jacob Anderson (Northern Ireland); Michelle Thoburn (Northern Ireland);

Dublin (Ireland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=hIX6UXl0dVU

www.sioltacircus.com



De Schepper Frederik
Sabrina

Dampoortstraat 144
8310 Sint-Kruis
België
+32 50 54 76 72
+32 468 324 677
info@skriewer.be

Skriewer 323

De ‘Rasperie’ is de mobiele straatmarkeringscompagnie van de
gebroeders Rospère en Rospère. Ze hebben een andere kijk op
straatmarkeringen. Geen saaie rechte witte lijn of ongevaarlijke
haaientanden voor hen. Zij zorgen voor kleur en verhaal op straat.
Met De Rasperie krijgt de hele straat/wijk/stad kleur en liggen de
verhalen zomaar voor het rapen.
Rospère en Rospère en trekken met hun mobiele verffabriek door
de straat. Kinderen kunnen zelf verf maken. Daarvoor raspen ze
krijt. Ze kunnen verschillende kleuren krijtpoeder

mengen. Daarbij komt wat water. Met de zelfgemaakt verf kunnen
ze tekenen/schilderen op de straat, op een muur.
Rospère en Rospère spuiten zelf een witte krijtlijn op de weg of op
alles wat ze wensen te schilderen. De kinderen die willen
meehelpen met schilderen kunnen langs die witte lijn werken. Op
die manier blijft het wat begrenst.
De Rasperie trekt steeds verder door de straat. De witte lijn wordt
steeds langer...

De Rasperie
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Frederik De Schepper (België); Sabrina Strubbe (België);

Brugge (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.skriewer.be



Casas Mercè

C/Hortes 10, 1B
17001 Girona
Spain

+34 628 77 00 38
info@slowolou.com

Slow Olou 324

Telkens het regent komen slakken tot leven. Dit is normaal. Het zijn
tenslotte buikpotige weekdieren met vier tentakels. Ze hebben
geen andere keuze dan rond te trekken met hun schelp op de rug.
Ze worden meegesleept door hun intuïtie. Zoals het ook hoort,
laten ze uiteraard ook een spoor van slijm achter op het puntje van
je schoenen. Dit brengt humor en surrealisme teweeg. Trouwens,
alle dieren in de show zijn fictief… behalve twee.

Escargots
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Toti Toronell (Spain); Pere Hosta (Spain);
OTHER PERSONS: Mercè Casas (Spain);

Olot (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://drive.google.com/file/d/14Dp3Qv7OXxx6DAm9-xIGsChGm-7hRIR3/view

https://www.youtube.com/watch?v=Lp54KqEIk2c

www.slowolou.com



Vasbinder Sylvie

Duivenhokstraat 29
8400 Oostende
België

+32 477 48 39 85
sylvievasbinder@hotmail.com

Snoepsnoetjes 325

Sylvie gaat met haar act procactief de bezoekers benaderen, ze
vertolkt een feëerieke hert die de bezoeker even op sleeptouw
neemt in haar fantasie wereld, met aanbrengen van grime op de
bezoeker zelf als "final touch"

O Deer
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

2
ARTISTS: Sylvie Vasbinder (België);
OTHER PERSONS: Paul Rubens (België);

Oostende (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats



Derycke Laurens

Burgweg 34
8647 Pollinkhove
België
+32 472 725 710
+32 472 725 710
mail@stofkruidt.be

Stofkruidt 326

Je herinnert je ze zeker nog: de Wild-West shows die vroeger in
pretparken werden opgevoerd. Stofkruidt nam het oude recept van
onder het stof maar kruidde het tot een spectaculaire Westernshow
vol humor. In ‘A Wanteda’ gaat de stuntelige premiejager op zoek
naar een gezochte hoteluitbater die bovenaan zijn lijst staat. Er is
maar één probleem: hoe krijgt hij deze kleine onderkruiper dood?
Het decor lijkt recht uit het wilde westen weggeplukt en zit
boordevol verrassingen. Verwen uzelf met de eerste straatwestern!

Authentieke familiebedrijven bestaan nog. Maar Borderij Decorte is
uniek in zijn soort. Opgericht door Jozef Decorte in het jaar 1909
zijn ze de laatste nog steeds producerende bordenkwekerijen in de
lage landen. Ze kweken op de traditionele wijze verkeersborden
voor iedereen.  De broers Jean-Paul en Gabriël Vanbreedegems
zijn de laatste generatie van dit bloeiende bedrijf. Samen gaan ze
op wandel met hun steekkar vol kweekserres om hun verse
verkeersborden in wording te laten wennen aan hun toekomstige
opdracht...

A Wanteda

Borderij Decorte

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:20 h

1:00 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

4
ARTISTS: Laurens Derycke (België); Steven Opsomer (België);
TECHNICIANS: Annelien Deraeve (België); Liesbeth Dewaele (België);

Pollinkhove (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/125167206

https://vimeo.com/223976939

https://vimeo.com/231297633

Stofkruidt.be



Gusta Peter

Guldendal 23
2800 Mechelen
België

+32 472 980 524
info@gusta.be

Straattheater Gusta 327

Reuzenkip Fabienne is op zoek naar de liefde. Op straat en tussen
de mensen. James – de deftige dwerg op haar rug – is vooral op
zoek naar publiek. Want hij heeft Fabienne een heleboel kunstjes
geleerd! Maar Fabienne is moeilijk onder controle te houden. En
dan verschijnt reuzenhaan Fabrizio ook nog eens op het toneel. De
vonk springt meteen over. Met knetters dat de pluimen er van af
vliegen!
Een passiespel met vleugeltjes, voor kinderen van 3 tot 103 jaar
oud.

Mobiele live muzikant Kanza Mees doet de temperatuur enkele
graden stijgen wanneer hij zijn zomerse klanken en zuiderse ritmes
op u loslaat.
Door middel van zijn loopstation laat Kanza instrumenten zoals
ukulele, marimba, piano, fluit en percussie live samensmelten tot
een opzwepend geheel.
Deze muzikale act werkt volledig op accu’s en is perfect inzetbaar
als mobiele animatie of op een vaste plek.

Vogelen

Musica Mobilé

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:40 h

1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Peter Candries (België); Kanza Mees (België); Sam Mampaey (België);

Mechelen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/HfmBHfR9pRk

https://youtu.be/_bzxr0JxBMk

www.gusta.be



Galli Laura

Via Redi
60126 Ancona
Italy

+39 38 92 07 69 48
svampyteatro@gmail.com

Svampy Teatro 328

Kabaret Fred maakt de hal schoon, verplaatst de stoel, ruimt op. Hij
wacht op Ginger die op haar laat wachten. Samen met zijn hond
Whiskey, besluit hij te drinken om de tijd wat sneller te laten gaan.
Hij valt echter in slaap. In zijn droom verschijnt zijn geliefde Ginger
en eindelijk zullen ze weer samen zingen! Duetto Della Morte
Allegra is marionettentheater. De show duurt 25 minuten en is
geschikt voor alle doelgroepen.

Duetto della morte allegra
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Laura Galli (Italy);

Ancona (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=it5lh8X3VRE&t=7s

https://svampyteatro.wixsite.com/english



Roelants Sven

Coupure 41
8000 Brugge
België

+32 496 20 03 67
svenroelants@hotmail.com

Sven Roelants 329

Het lijkt of dit non verbale personage rechtsreeks uit de stomme
film komt gereden. Agent nr 16 verplaatst zich op zijn retro
trottinette voorzien van toeters en bellen.
Als Agent nr 16 de orde probeert te handhaven doet hij dat op een
zeer ludieke wijze en soms met een vleugje romantiek. Hij is op
zoek naar jonge boefjes en probeert ze van de straat te halen, wat
tot zeer hilarische situaties kan leiden
Agent nr 16 is een geestige act waar clownerie en circustechnieken
in elkaar  verweven zit .

‘Agent Nr. 16’ is een walking-act geschikt voor straattheater-
festivals, jaarmarkten, beurzen en andere grote evenementen, maar
is ook ideaal voor ontvangsten op feesten en recepties, enz ...

Agent nr 16
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Sven Roelants (België);
OTHER PERSONS: Veerle Mertens (België);

Brugge (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.svenroelants.com



Darrieu Anne

5 rue du 3éme
68290 Bourbach-le-bas
France
+33 7 83 88 20 66
+33 7 83 88 20 66
contact@systemepaprika.com

Système Paprika - Kraken Orchestra 330

Feestelijke polkas, jazzy symfonieën of interplanetaire hits in een
ander kleedje. Met kinderlijke levensvreugde schuimen ze op hun
origineel voertuig het asfalt af, op zoek naar jouw goed humeur.

Kraken Orchestra
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

7
ARTISTS: Léopold Pélagie (France); Tom Duchamp (France); Carole Deltenre
(France); Olivier Mettais-Cartier (France); Léna Viricel (France);
TECHNICIANS: Shinya Yamamoto (China);
OTHER PERSONS: Anne Darrieumerlou (France);

Husseren-Wesserling (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=XP6dlrDpGis

www.systemepaprika.com



Mazzini Alice

L’Ufficio Incredibile
Strada Argini Parma 195
43123 Parma
Italy
+39 339 19 07 918

lufficioincredibile@gmail.com

Tatiana Foschi 331

Een vrouw in een lang rood kleed betreedt de scène terwijl ze aan
het zingen is. Haar stem vertelt over eindeloos wachten op iemand.
Het lied lijkt een betoverend en hypnotiserend effect te hebben op
haar man. Ze zal hem ‘vangen’ en zonder dat hij het zelf realiseert
zal hij naast haar zijde staan. Door zijn aanwezigheid gaat de vrouw
‘zweven’ en begint ze aan een sensuele trapeze dans. Theater,
clownerie, luchtacrobatiek en muziek komen samen in L’Aspetto.

L’Aspetto (The Waiting)
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Tatiana Foschi (Italy);
TECHNICIANS: Antonio Bonura (Italy);
OTHER PERSONS: Alice Mazzini (Italy);

Parma (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/jtIN6DwdIgo

https://youtu.be/iQvPhTmm3OM

https://www.tatianafoschi.com



Sanchez Eva

68 chemin du Boulard
69440 Chaussan
France
+33 95 05 18 519
+33 6 68 55 13 92
golondrino@legrandmanitou.org

Teatro Golondrino 332

Een ster uit een stripverhaal en zijn grommend ontwaken. Een
verhaal over de tijd en de verplichtingen die ze symboliseert.

Een verhaal verteld zonder één woord te spreken, in een
opeenvolging van inventiviteit.
Een tekenfilm met marionetten, ...
vol nostalgie, humor en poëzie!

Kleine verhalen. Draden... knopen... opgehangen wezens... en hun
levens kruisen elkaar, vermengen zich, maken zich los.
L'Evadée is het verhaal van een kat die een koffer bewaakt. Zijn rol
is ervoor te zorgen dat niets ontsnapt., zelfs geen zucht.
Het is dan ook tegen elke verwachting in dat een wezen probeert te
ontsnappen... een sprookje zonder woorden die ons de ijver en
volharding vertelt van twee wezens, verbonden door een
onverwacht lot. Voor elk publiek vanaf 2 jaar
Een universele taal die spreekt over vrijheid, liefde en poëzie.

Les Péripéties de Jojo Golendrini

L'Evadée

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:45 h

0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Christophe Croës (France);
TECHNICIANS: Eve Sanchez (France);

Moriat (Puy de Dome) (France); Lyon (Rhône) (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=yD4aKC8FlUY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=c2UsI5L5lGk&feature=emb_logo

https://vimeo.com/205879275

http://teatrogolondrino.over-blog.com/



Beckers Michel

Henri Storckpad 18/702
2000 Antwerpen
België

+32 486 250 263
info@teorgemichael.com

Teorge Michael 333

'Bapo' is een originele komische muzikale performance met 22
chromatisch verschillend gestemde toeters, nauwkeurig binnen
'knijpbereik' bevestigd op een overall, samen met een loop station,
een zelfgemaakte bass ukulele, een keyboard en beatboxing. Het
geheel geeft een gevarieerd repertoire weer, gaande van Klassieke
evergreens tot Rock 'n roll, Pop, Jazz, Reggae, Volksmuziek, Latino
& Blues, in combinatie met jongleren (op 2 grote drums), dans,
evenwichtskunsten,
en slapstick.

Deze voorstelling is zowel geschikt als een vaste- of walking act,
voor gelegenheden als straat- en muziekfestivals en dergelijke
(voor jong & oud). De tijdsduur per act is 35', tot 3 maal per
dagdeel. De vaste show heeft er ook een akrobatische stuntfiets
bij!

De Toeterman
oude act/old show/spectacle vieux0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Michel Beckers (Nederland);

Antwerpen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.teorgemichael.com/v1.php

https://www.teorgemichael.com



Kleinmeijer Gertjan

Postbus 195
6800 AD Arnhem
Nederland
+31 6 57 68 97 50
+31 6 57 68 97 50
info@tgdapper.nl

TG Dapper 334

De unieke "belevingsinstallatie" bestaat uit een draaibare,
zeshoekige cabine waarvan de binnenzijde bekleed is met
symmetrisch geplaatste spiegels op de wanden en (openslaande)
deuren. Het spiegelbeeld van de bezoeker en de buitenomgeving
wordt oneindig gereflecteerd en krijgt een ‘caleidoscopisch’ effect
als gevolg van de (trage) draaiing.
In de aanvankelijk gesloten cabine worden de bezoekers (1 tot 3)
hun eigen performers en eenmaal geopend vormt elke omgeving
een ander decor.

De caleidoscopische ‘belevenis’ duurt slechts enkele minuten,
maar geeft het gevoel van oneindigheid…
• Alle techniek wordt aangedreven door middel van zonne-energie
en menskracht.
 • De installatie kan op elke gewenste locatie geplaatst worden.
De Caleidoscoop combineert beeld en beleving tot een ongekende
ervaring. Voor iedereen.

Caleidoscoop
oude act/old show/spectacle vieux1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Winnie Jolink (Nederland); Gertjan Kleinmeijer (Nederland);

Arnhem (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/user15004070

www.tgdapper.nl



Park Jisoo

38 Glenthorne Road
E17 7AR London
United Kingdom
+49 17 78 67 95 22
+49 17 78 67 95 22
imaginer11@naver.com

The Charming Jay 335

The Charming Jay is iemand die houdt van klassieke magie en
excentrieke jazz. Hij is een zachtaardige goochelaar met
uitzonderlijke vaardigheden. Elke keer als hij iets probeert te doen,
loopt het fout. Zelfs wanneer hij probeert de fout te camoufleren!
Hij probeert een gladde goochelaar te zijn, maar zodra het publiek
dichterbij komt, lijkt hij meer op een clown uit een stille film. Aan
het eind van de show wordt hij succesvol en boeit hij het publiek
met indrukwekkende trucs.

De show werd geïnspireerd door oude stille films, zoals Charlie
Chaplin, Busker Keaton, Jaques Tati.

The Charming Jay
oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:45 h

0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Jisoo Park (South Korea);

London (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=E38IAST8Bj8

https://www.youtube.com/watch?v=_-CHcPYhNZg

https://www.youtube.com/watch?v=WnTDJpCl94w&t=32s

www.jpconjuring.co.uk



Fischer Johannes
Drent Marieke

Noorderbeekdwarsstraat 4
Den Haag

Nederland
+31 70 34 55 376
+31 6 26 32 84 81
johannesduogijo@gmail.com; marieke.drent@gmail.
com

The Crowd 336

‘A Long Way Home’ is een komisch en aandoenlijk verhaal over
een drietal dat na een avondje stappen van het padje raakt. The
Crowd neemt je mee op reis in een toevallige verbondenheid, een
onbedoelde afwijzing en een noodlottige ontknoping.

The long way home
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Marieke Drent (Nederland); Johannes Fischer (Oostenrijk); Winfried
Deuling (Nederland);

Den Haag (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.the-crowd.nl



Carocci Alessandro

Avenue du mont Kemmel 2
1190 Bruxelles
Belgique
+32 488 804 519
+32 488 804 519
contact@dementedbrothers.com

The Demented Brothers 337

Ze zijn mooi. Ze zijn serieus. Ze zijn sexy. Ze zijn getalenteerd.
Tenminste ... dat denken ze! Nadat ze de gehele wereld rond
hebben gereisd en de meest getalenteerde Meesters van de magie
ontmoetten, presenteren ‘The Demented Brothers’ de klassiekers:
een sjaal doen verdwijnen in het oor, het hakken van wortels met
een blinddoek, ontsnappen uit de onmogelijk te openen  doos ... dit
zijn enkele van de uitdagingen die deze ongelooflijk domme
magische experts bieden. Hun interventies zijn zo grappig en
doorlopend dat iedereen meer wil zien.

De show is een echte opeenstapeling van dommigheden. Ze spelen
met de reacties van het publiek om dramatische spanning te
creëren! Vooral omdat hun goocheltrucs extreme concentratie
vereisen ... nou ja ... bijna. En wanneer niemand gelooft in hun
magische vaardigheden , zullen ze je nog steeds verrassen!
Spektakel geheel zonder spraak, voor iedereen begrijpbaar.

Experts en magie incroyablement stupide
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

2
ARTISTS: Alessandro Carocci (Italy); Simon Herlin (België);

Brussel (België); Lille (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=V1IxI2Jy3OM

https://www.dementedbrothers.net/en



Bradshaw Brady

Im Eck 2
56858 Peterswald Löffelscheid
Germany

+49 160 44 18 808
bradybehave@gmail.com; bigunderwear@gmail.com

The Fartsos 338

Dit dikke stel brengt gelach waar ze ook maar flaneren. Gebruik
maken van de meest elementaire natuurlijke manier om mensen
aan het lachen te krijgen en plezier te maken. De creatief gebouwde
figuren wandelen in hun vrolijke en vrolijke geest voortdurend op
zoek naar actie. Ze gaan rond, naïef en hongerig en gaan
onverwachts een gesprek aan met de mensen. Soms klinkt er een
ander geluid in het gesprek, een tedere wind, een fluisterende
lucht, een piepende kikker ...

Een verhaal van liefde en vuur dat heel snel overgaat in een
verhaal van liefde voor het vuur.
Mevrouw Döp'Pression en Bobarino Gravittini springen, dansen en
vliegen recht in de harten van het publiek... en dit terwijl ze met
exacte precisie vuur gooien, dwarrelen.
Zelfs Satan zou denken dat deze show Heet is.

 The Fartsos

Another-God-Damn-Fire-Show

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:40 h

0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Brady Bradshaw (USA); Irmtraud Spiegel (Germany);

Peterswald Löffelscheid (56858) (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=Gh68ojgWsYQ

https://www.youtube.com/watch?v=krYfxWb-Nt4

www.bobadoepp.com



Baindurashvili Efrem

Eilardaheerd 30
9736 BC Groningen
Nederland

+ 31 6 42 23 40 15
duotriali@gmail.com

The Flying acrobats 339

Een hoge stellage en steiger gecombineerd met een trampoline en
een net...
De acrobaten beginnen met de show maar lopen steeds tegen
problemen aan, daarbij ontstaan zowel hilarische stunts als
spectaculaire trucs!
De show word ondersteund door swingende jaren 60 muziek en is
leuk voor alle leeftijden.

The flying acobats
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Vaja Arakishvili (Georgië); Efrem Baindurashvili (Georgië); Giorgi
Baindurashvili (Nederland); Thamar Baindurashvili-Huting (Nederland);

Groningen (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=bAwuT0exSlE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=jdw4MmuJb3U

www.duotriali.com



Viaene Arvid

Ferdinand Van Eeckhoutstraat 24
8500 Kortrijk
België

+32 485 50 49 19
arvid.viaene@telenet.be

The Great Leo 340

Een act, gebaseerd op de cabarets in Parijs en Berlijn tijdens de
jaren twintig en dertig.
Blues en swingjazz vormen de soundtrack voor vreemde
gebeurtenissen, en magische interacties.

Voor deze voorstelling inspireerde Arvid zich op de zogenaamde
“Travelling Sideshows”. Dit zijn kleine acts die meereisden met een
rondtrekkend circus.
Ook illusionisten maakten deel uit van dit ensemble. “The Great
Leo” dompelt je onder in een wereld van mysterie, waarbij alle
zintuigen worden geprikkeld.

A Vaudeville Story

A Travellin’ Man

oude act/old show/spectacle vieux

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:25 h

0:25 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

1
ARTISTS: Arvid Viaene (België);

Kortrijk (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=6TKG1pMqK24&feature=youtu.be



Gargiulo Paolo
Vergari Serena

via Nicola Porpora, 26
10155 Torino
Italia

+39 34 04 02 88 13
thesquascio@gmail.com

The Squasciò 341

Wat heb je nodig om een perfect huwelijksaanzoek te organiseren?
Een diner bij kaarslicht, rode rozen, champagne en uiteraard... de
ring. Alles lijkt goed te gaan maar… De rozen zijn gebroken, de
kaars brandt op, de champagne explodeert en de ring verdwijnt…
De samenloop van deze omstandigheden stellen het geduld van de
toekomstige bruid zwaar op de proef. Uiteindelijk betrekt ze twee
toeschouwers bij een wanhopige poging om deze mislukte
afspraak te redden... maar slechts één van hen zal een ‘JA’
krijgen…

De show gaat over een gewone vrouw die geobsedeerd is door
schoonheid. Ze is het moe om niet langer te voldoen aan het
stereotype dat aan de collectieve verbeelding wordt opgelegd. Ze
probeert zichzelf te accepteren, maar slaagt er niet in. Uiteindelijk
komt ze op het punt dat ze haar uiterlijk totaal vervormt & tal van
chirurgische ingrepen ondergaat. De ene grap na de andere volgt
zich op gedurende de show en wekt empathie op bij het publiek.
Aan het eind krijgt het publiek medelijden met dat zeer naïeve,
onzekere meisje.

Just Married

Holy Boobs

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:30 h

1:00 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Paolo Gargiulo (Italy); Serena Vergari (Italy);

Torino (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=F85pivBW8CM

https://www.youtube.com/watch?v=BDkENVrs-ec

www.thesquascio.jimdo.com



van Gemert Lisette

Herenstraat 18
3985 RV Werkhoven
Nederland
+31 6 40 51 31 30
+31 6 40 51 31 30
contact@hetwandelendhuis.nl

Theater 'Het wandelend huis' 342

Traag beweegt ze zich door de straten,  alsof ze zich in een wereld
bevindt waar tijd geen haast kent. Dan opeens breekt ze uit haar
cocon. Oud van buiten maar nog altijd jong van binnen laat ze de
wereld zien hoe het is om te spelen.
Een poëtische en verrassende walk-act met korte intermezzo’s van
dans en poppenspel.

Grootmoe
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Lisette van Gemert (Nederland);
OTHER PERSONS: Martijn Al (Nederland);

Werkhoven (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=_m4_uec4Suo&feature=emb_logo

www.hetwandelendhuis.nl



Cobbaut Björn

Barrevoetsehoek 90
9340 Lede
België

+32 473 47 23 92
Coper@skynet.be

Theater Coper vzw 343

Toen “Atlantis” ten prooi kwam aan een reuze tsunami werd ook
“Lemurië” meegezogen naar de zeebodem. 
Mens en dier verdwenen in de diepe Oceaan. Jaren verstreken en
het zeeleven ging gewoon zijn gang, ook zij overgroeiden met
kleurrijke koralen, schelpdieren en zeepokken. Na enkele decennia
ontwaakten ze een voor een en noemden zich Bukarang of Koraal-
mens... Lichtgevende koralen en de Bukarang van Lemurië
bewegen zich vredig en rustig verder op het ritme van de zachte
muziek die weerklinkt door de stad .

Mysticus is steeds op jacht om nieuwe rare, mysterieuze wezens
en voorwerpen te verzamelen. Het eerste wezen dat Mysticus ooit
gevangen heeft heet Fauny, een heel lief en schuchter beestje.
Crazy Troll: Mysticus heeft vorige zomer nog enkele menselfen aan
zijn rariteitentuin kunnen toevoegen. Het zijn hele goede werkers
en zijn van niets of niemand bang, net wat hij nodig heeft om de
dolgedraaide trol aan zijn collectie toe te voegen.

Bukarang

Mysterious Collection

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

oude act/old show/spectacle vieux

0:45 h

0:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

7
ARTISTS: Björn Cobbaut (België); Luc Perdaens (België); Manuel Meyfroyd
(België); Yelina Meyfroyd (België); Michelle Klewer (Nederland);
TECHNICIANS: Marie-Louise Bauwens (België); Maurice Cobbaut (België);

Lede (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=EbgsbeHW8F4

https://www.youtube.com/watch?v=ZpLj8NvAhCE

https://www.youtube.com/watch?v=lWx38Yhg_eU

www.theatercoper.be



Enders Kai

Giessener Str. 51
35457 Lollar
Germany
+49 6406 81 89 604
+49 178 83 24 180
k.enders@theaterpikante.de

Theater Pikante 344

Vier bosmieren snakken naar avontuur en vrijheid. Ze verlaten hun
mierenkolonie en trekken naar de stad. Wandelend ontdekken ze
het onbekende territorium. Ze richten hun voelsprieten op nieuwe
geuren en smaken. Af en toe verrassen ze het publiek met een
kleine serenade. Hun taal (‘Gromolo’) is voor iedereen begrijpbaar.
Vaak worden enkele dappere kijkers toegelaten in de kleine
mierenkolonie.

Forest ants in the City
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Rike Radloff (Germany); Susanne Grampp (Germany); Andrea
Neumann (Germany); Benjamin Harlan (Germany);
OTHER PERSONS: Kai Enders (Germany);

Lollar (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

http://www.theaterpikante.de/index.php/waldameisen-auf-stadtgang

www.theaterpikante.de



Boerwinkel Jeroen
Laura

Hendrik Mesdagstraat 14
7944 CD Meppel
Nederland

+31 6 36 18 98 10
theatervandedroom@versatel.nl

Theater van de Droom 345

De voorstelling DROOMKOKER van Jeroen en Laura Boerwinkel en
hun Theater van de Droom speelt zich af voor een kokervormig
decor. Het is een parade van Poppen, Figuren en Maskers die
elkaar opvolgen als een aaneenschakeling van Beelden in
Beweging. Met titels als: Mimograaf, De Neus, Spin, Animus &
Anima, Ambrosius en Oerspiegel.
Deze voorstelling neemt de toeschouwer mee in de Magische
wereld van het Theater van de Droom!

Jeroen en Laura Boerwinkel traden al op tal van Internationale
Festivals en Evenementen met veel succes op!
Een voorstelling voor jong en oud | Speelduur 30 minuten.

Droomkoker
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Jeroen Boerwinkel (Nederland); Laura Boerwinkel (Nederland);

Meppel (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.theatervandedroom.nl



Forget Martin

Sickinghestraat 2
9785 BH Zuidwolde
Nederland
+31 50 31 32 029
+31 6 49 85 29 32
info@martinforget.nl

Theater zonder blabla 346

De onhandige ober Martin werkt bij RESTO LA TABLE. Zoals elke
ochtend gaat hij naar zijn werk. Hij veegt de vloer, wast de laatste
vuile glazen van de dag ervoor en begint de tafel te dekken. Maar
vandaag heeft hij een probleem: de tafel protesteert! De tafel wil
niet gedekt worden. Alles wat op tafel wordt gezet, wordt
onmiddellijk door de tafel afgewezen. Martin is namelijk iets
belangrijks vergeten, iets wat de tafel absoluut nodig heeft. Een
gevecht tussen ober en tafel begint. En het restaurant gaat al bijna
open...

Zal Martin op tijd door krijgen wat hij is vergeten?

Mevrouw, mijnheer, van harte welkom in RESTO LA TABLE!

Resto La Table
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Martin Forget (Canada);
TECHNICIANS: Desiree Hoen (Nederland);

Zuidwolde (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=36N80Sh3hZ8&feature=emb_logo

www.martinforget.nl



Hugenholtz Harold

Stratumsedijk 10
5611 ND Eindoven
Nederland
+31 40 21 25 844
+31 6 53 15 93 11
info@karikatuur.nl

Theatre Caricature 347

Harold Hugenholtz is geen gewone karikatuurtekenaar– hij tekent
in zijn tent of camper en zoekt via zijn verborgen camera een
gewillig slachtoffer tussen de toeschouwers uit. Wie zal het deze
keer worden? Gespannen blikken, verwachtingsvolle  gezichten.
Voor iedereen een verrassing. Bliksemsnel, sympathiek en
humoristisch  ontstaat een leuke karikatuur . Er is interactie tussen
publiek en tekenaar en er ontstaat een tekening die gratis
gedownload kan worden
De spannende plezier-oase tijdens uw Festival!!

Harold tekent zijn Karikaturen op uw  evenement live. In enkele
minuten wordt U getekend en terwijl hij met de volgende tekening
bezig is, wordt de andere geprint op 1 van de vele producten uit de
giftbosx
Op die manier neemt iedere getekende een origineel kadootje mee
naar huis
Verschillende producten zijn mogelijk: T-Shirts, Schorten, mokken,
muismatjes, buttons, puzzels, lijstjes, onderzetter, flip-flops….

Theatre Caricature

Karikatuur met giftbox

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

oude act/old show/spectacle vieux

0:45 h

0:50 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Harold Hugenholtz (Nederland);
OTHER PERSONS: Miriam Claes (Nederland);

Eindhoven (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/14768622

www.caricature.be

www.karikatuur.nl



56 torun way
SN25 1TA Swindon
London

7429239558
theuskamla@gmail.com

Theus Kamla 348

Een clown- en jongleershow. Hij gaat op verschillende manieren de
interactie met het publiek aan terwijl hij verschillende
jongleerkunsten terzelfdertijd doet.

Een gentleman show. Hij speelt en jongleert met hoeden,
wandelstok, handschoenen.

Rope Act

Gentleman Show

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

nieuwe act/new show/spectacle nouveau

0:30 h

0:15 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

1
ARTISTS: Theus Kamla

Swindon (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats



Borghetti Marco

via S.Carlo 7
20010 Arluno
Italy

+39 34 69 84 77 89
iononvolevo@yahoo.it

Tobia Circus 349

Gedaan met altijd weer dezelfde clubs, éénwielers en jongleurs...
Tobia Circus presenteert een innovatieve show die ons meevoert in
de absurde wereld van Philip Sutil, een fijne en attente gentleman
die houdt van vrouwen en dansen.
Dit slimme heerschap is gefascineerd door het idee van
“evenwicht” en wil de zwaartekracht uitdagen en de lichtheid
stelen om het met zijn publiek te delen. Dit is een voorstelling vol
evenwicht, jongleren, de kunst van contortie en clownerie met een
surrealistische noot, vol onverwachte dingen.

Technieken: clownerie, jongleren, evenwicht en contortie.

Equilibrium tremens
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Marco Borghetti (Italy);
OTHER PERSONS: Massimiliano Mancia (Italy);

Arluno (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=QKT8K2aiTW4

www.tobiacircus.com



Sterzik Robert
Brandt Anja
Rudi Renner Agentur
Marktstraße 1
42799 Leichlingen
Germany
+49 2175 18 87 160
+49 172 29 06 966
rs@rudi-renner.de; ab@rudi-renner.de

Tom & Ayla 350

Tom & Ayla zochten niet naar elkaar, maar vonden elkaar per
ongeluk. Het toeval bracht hen bij elkaar en nu trainen, werken en
experimenteren ze samen. Betekent dit dat ze een koppel moeten
zijn? Deze vraag wordt hen steeds gesteld na hun optredens.
Hieruit haalden ze de inspiratie voor de titel van hun show: ‘We zijn
geen koppel’. De show gaat over hun acrobatische relatie. Ze
voeren een heel speciale dialoog met veel humor en verrassende
momenten.

Ze maken duidelijk hoe belangrijke een hechte relatie en
vertrouwen is tussen twee mensen. Of ze nu een koppel zijn of niet.
Het publiek reageert enthousiast. Een erg vermakelijke show!

We are not a couple
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:15 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Ayla Moes (Nederland); Tom Mörtl (Germany);
OTHER PERSONS: Robert Sterzik (Germany);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/375610982

https://vimeo.com/318982951

https://www.rudi-renner.de/tom-ayla



Claeys Stijn

Drogenbroodstraat 19
9940 Evergem
België
+32 485 358 563
+32 485 358 563
info@trashbeatz.be

Trashbeatz 351

Trashbeatz brengt met hun nieuwste act Shaky Shaky de oplossing
voor de actuele afval en Global Warming problematiek.
Gooi uw afval niet zomaar weg, maar probeer het te hergebruiken
en zoniet zorg dat het gerecycleerd wordt.
Neen, ze maken er geen woorden aan vuil, maar laten het publiek
smullen en mee genieten van duurzame muziek.

Shaky Shaky staat voor samen musiceren, reduceren van afval en
uiteindelijk recycleren we al de rest. Dit is een nooit gezien
spektakel met afval in de hoofdrol, het publiek als orkest en
Trashbeatz als inspirator.

nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Stijn Claeys (België); Koen Boone (België); Stephan Noens (België);

Evergem (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=BJ7WHdO1l14&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=Q-zOndHNFzc&feature=emb_logo

www.trashbeatz.be



Azzaro  Alessandra

Via Giacomo Leopardi 34
74021 Carosino
Italy

+39 34 09 15 60 66
traviecircus@gmail.com

Traviecircus Duo 352

‘Fiesta’ is een onderdompeling in de Mexicaanse cultuur. Het
publiek ervaart een traditioneel Mexicaans feest met onder andere
een typisch Mexicaans orkest (incl. muzikale clowns, klarinet
spelen op eenwieler, participatie met het publiek). ‘Santé muerte’
komt ook aan bod: een kleurrijke manier om de dood als nieuw
leven te zien. Dit verhaalt zich dan in het jongleren met
botten/beenderen. Ook een vrouwelijke worstelaar (multi-hooping)
& stunts met een acrobatisch Mexicaans touw mogen niet
ontbreken in deze show.

F.I.E.S.T.A
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Alessandra Azzaro (Italy); Yoltic Atzin Lopez Lopez (Mexico);

Taranto (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://youtu.be/Ld9Vvjpry6E

https://youtu.be/b8odgH-rZ7w

www.traviecircusduo.com



Gascon Berta

ConMuchoArte
Carretera Robres - Grañen s/n
22260 Grañen
Spain

+34 6 10 96 12 92
info@conmuchoarte.net

Trinity 353

Elke dag worden we overspoeld door alarmerend nieuws in
verschillende media, zoals in de dagbladen. Maar hoeveel waarheid
zit erin?
Mat de nodige parodie trekt Trinity deze "waarheden" in twijfel
door ontelbare dagbladen te manipuleren en ons haar eigen
"ondersteboven wereld" te tonen.

Een straatshow voor de hele familie.

If the world were upside down…
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Trinidad Albonico (Chile);
OTHER PERSONS: Berta Gascon (Spain);

Foix (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=7XuFaEpT03k&feature=emb_logo

http://www.conmuchoarte.net/en/show/if-the-world-were-upside-down/

https://www.youtube.com/watch?v=7XuFaEpT03k&feature=emb_logo

www.trini-ty.com



Wallner Paul

Georg-Droste-Strasse 64
28201 Bremen
Germany

+49 176 95 51 85 52
triomio@mail.de

Trio Mio 354

Drie jonge artiesten zijn gefascineerd door de eerste
heteluchtballon. Op hun beurt dagen ze de zwaartekracht uit en
vervullen ze hun droom om te vliegen. Een plezante voorstelling
met een stevige portie acrobatie, jongleren en diabolo. Een
poëtische, speelse show vol humor, artistiek en hartverwarmend
entertainment voor het hele gezin.

Up and Away
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

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

5
ARTISTS: Paul Wallner (Germany); Merle Freund (Germany); Martin Bogus
(Germany);
OTHER PERSONS: Sara Baerend (babysitter) (Germany); Mona Freund (baby)
(Germany);

Bremen (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/354950133

www.mellinka.de/trio-mio



Watanabe Tsubasa

Magarikane,7-16-47-402
4228006 Shizuoka
Japan
+81 90 42 96 25 57
+81 90 42 96 25 57
diartsu@gmail.com

Tsubasa Watanabe 355

Open je ogen… Er is een verborgen plaats. Blijf je weg zoeken
doorheen de mist… Dan pas zal je weten wat het is… Het zit in ons
allemaal. Open je ogen en ga de mist in. Sommige dingen zijn
makkelijker om te bespreken, dan ze effectief uit te voeren. Muziek
legt de basis. Vervolgens bouwt deze Japanse artiest een
choreografie uit die zijn grote technische vaardigheid en
creativiteit combineert met de diabolo en verschillende
dansbewegingen.

De artiest vertelt zijn verhaal door gebruik te maken van zijn
diabolo-technieken die gecombineerd worden met verschillende
dansbewegingen.

“Hidden place ligt op de grens tussen straatkunst en Kabuki
theater, een Japanse kunstvorm die erg expressief en overdreven
is.” MIMOS

Hidden Place
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Tsubasa Watanabe (Japan);

Tokyo (Japan);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/290545223

https://vimeo.com/375625191

http://diartsu.wixsite.com/diartsu



Muñoz Txema
Kob Dorothée

Calle California
08320 Barcelona
Spain
+34 656 23 09 17
+34 656 23 09 17
txema@txema-magic.com; shubcraft@mac.com

Txema Munoz 356

Men zegt dat hij de enige postbode is die brieven bezorgt in meer
dan twintig landen, verspreid over vijf continenten. Hij heeft
belangrijke brieven bezorgd aan de koningin van Engeland, de
paus en verschillende presidenten van het Witte Huis. Hij
verspreidt normaal alles wat hij ontvangt, maar op het eind van de
dag realiseert hij zich dat er enkele brieven zijn zonder adres of
afzender. Hij weet niet voor wie ze zijn. Wat zal hij doen? Hij besluit
om ze te openen en te ontdekken wat er in zit. Het resultaat had hij
niet verwacht.

The Postman
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:55 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Txema Muñoz Sempere (Spain);
TECHNICIANS: Nuria Campos Lavado (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=RZ5BPucpmRc

https://www.youtube.com/watch?v=aX-mMgiHwds&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=cWEki1l8FT4&t=3016s

www.txema-magic.com



Munchenbach Alla

A punto 1 ass. promozione sociale
via Pomeria, 15
59100 Prato
Italy

+39 3460034249
interazionicreative2017@gmail.com

Ugo Sanchez Jr. 357

Ugo Sanchez Jr. bundelt de ervaring die hij de voorbije tien jaar
opdeed in een nieuwe show. Hij speelt de rol van een brutale
clown. Hij stelt z’n publiek voor als machteloos, maar al gauw
worden ze hoofdrolspelers in de scènes van z’n eigen bizarre
verbeelding. De voorstelling is woordeloos. Het personage
onderscheidt zich door zijn elegante uitbundigheid en absurde
vastberadenheid.  Zo wordt hij meester van zijn ruimte en kan hij
doen wat hij wil: uitdagen, spelen, provoceren, grappen maken,
entertainen, etc.

Net als in het echte leven, komen ook hier tragedie en komedie
samen. Deze brutale clown weerspiegelt de belachelijke
tegenstellingen van onze samenleving. Rio Boom is precies een
mediahype, een aanstekelijk deuntje dat verandert in een oorworm:
hoe hard je ook probeert, je kan gewoon niet stoppen met het te
zingen.

Rio Boom Boom
oude act/old show/spectacle vieux0:55 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Guido Nardin (Italy);
OTHER PERSONS: Alla Munchenbach (Italy);

Prato (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/search?q=ugo+sanchez+jr

www.ugosanchezjr.com



Bispo Uili
Steffie

Watermolenstraat 40
8500 Kortrijk
België
+34 6 56 37 81 14
+34 6 56 37 81 14
uilialegria@hotmail.com

Uili Bispo 358

Het idee van deze show is het terugbrengen van herinneringen aan
oude kinderspelletjes. Tijdens de show voelt de oude generatie
zich weer als een kind en ontdekken ze spelletjes van vroeger die
ze al lang vergeten waren. Oude spellen worden gecombineerd met
huidige circustechnieken. Ideaal om samen te genieten met
vrienden en familie.

Zijn doel? Toeschouwers aan het lachen brengen van begin tot
eind door middel van circustechnieken (jongleren, cyr wiel,
acrobatie) en een grote portie humor. Het publiek maakt deel uit
van de voorstelling en kan zich laten meeslepen in een fantastisch
verhaal.

Tropical Summer
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Uiliames Bispo de Almeida  (Brazil);
OTHER PERSONS: Steffie Naessens (België);

Kortrijk (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/242437604

https://vimeo.com/307123573

https://vimeo.com/352334396

www.uiliso.wixsite.com/uili



Bongers Yuri
Reinhardt Anja

postbus 710
5000 AS Tilburg
Nederland
+31 6 17 07 27 14 (Yuri)
+31 6 29 48 41 63 (Anja)
publiciteit@vloeistof.nl

Vloeistof 359

Deze fysieke en zintuiglijke expeditie laat jou kritisch kijken en
reflecteren op hoe je je medemens bekijkt. Wat denk je als je naar
iemand kijkt, op een doodnormale plek als bijvoorbeeld een
winkelplein? en wat denken die mensen eigenlijk van jou? hoogtijd
om hier eens even flink op in te zoomen nu we om ons heen zien
dat vooroordelen en verruwing van de omgang met anderen flink
de kop opsteekt. in deze urbane choreografie worden
ogenschijnlijk nietszeggende situaties  omgevormd tot
wonderlijke theatraliteiten.

In deze dansexpeditie wordt het publiek op een  eigentijdse manier
verleidt, om met behulp van hun koptelefoon verbanden te leggen
tussen dans, muziek, voice-over en dat wat er (op dat moment) op
straat gebeurd. Als toeschouwer ga je twijfelen over wat echt is en
wat niet, de straat wordt één groot podium.
"Met de nodige humor, verwondering en schoonheid schudt Vloeistof onze
vertrouwde realiteit op en laat ons stilstaan bij datgene wat we niet kennen
of waar we onbewust dagelijks aan voorbijgaan."

Straatwild
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

5
ARTISTS: Anja Reinhardt (CH); Wannes de Porre (België); Ulrike Doszmann
(Germany); Moene Roovers (Nederland); Yuri Bongers (Nederland);

Tilburg (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.vloeistof.nl



Van Eylen Evy

Cécile Cautermanstraat 43
9040 Gent
België
+32 472 595 756
+32 472 595 756
e_vaneylen@hotmail.com

Vooruit met de Kuit 360

Een enthousiast stelletje ongeregeld uit Gent, dat bestaat uit
dartele majoretten en eigenzinnige muzikanten. Ter vermaak van
hun toeschouwers nemen ze allerhande gedaanten aan – van
kokette stewardessen die geconfronteerd worden met plotse
turbulentie, tot kloeke cowboys en genadeloze Japanse
kamikazestrijders. De curieuze danspasjes en overjaarse outfit
laten reguliere majoretterie-adepten knarsetanden en de
anarchistische interpretatie van de muziek doet zelfs de minst
begaafde conservatoriumstudent meesmuilen.

En toch – of juist daarom – slaagt Vooruit met de Kuit er telkens in
verwondering, vertedering en vooral een brede glimlach op te
wekken.

Hun fanfare speelt een eigen repertoire, goed voor minstens 90
minuten muziek. Elk nummer wordt begeleid door een originele
choreografie.
Ze hebben geen elektriciteit nodigen kunnen zowel ter plaatse als
mobiel hun ding doen.

Vooruit met de Kuit
oude act/old show/spectacle vieux1:30 h

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

20
ARTISTS: Beatrijs Geudens (België); Carolien Patyn (België); Els Vereecke
(België); Els Van Wambeke (België); Evy Van Eylen (België); Elke Naessens
(België); Ellen De Cokere (België); Veerle Tytgat (België); Kathleen Verhegghe
(België); Katrien Vandenabeele (België); Tin Dejaegher (België); Rosalie Heens
(België); Walter Stes (België); Rilke Mahieu (België); Bruno Van Damme (België);
Marleen Malfait (België); Frederik Faveere (België); Nicassia Pollentier (België);
Michael Noël (België); Pieter Vandenheede (België);

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?v=AMLioC2F5TM

www.vooruitmetdekuit.be



Izumida Daiki

7-2-4-310 Minamikasai Edogawa-ku
134-0085 Tokyo
Japan
+81 80 5385 6771
+81 80 5385 6771
wittylook@hotmail.co.jp

Witty Look 361

Clownerie en goochelen op één of twee éénwielers.
Acrobatisch evenwicht bij het springen over een persoon....
deze show combineert buitengewone vaardigheden op de
éénwieler en acrobatie.
Daiki hanteert zijn éénwieler met wereldklasse. Chekky is een
meesteres in lichaamstaal.
Witty Look is een komische en opwindende show!

Witty Look Show
oude act/old show/spectacle vieux0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Daiki Izumida (Japan); Chiharu Kunishima (Japan);

Tokyo (Japan);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://drive.google.com/open?id=1yEzLR-kqo6uYBdErHBEZoeCJsByyQWe4

http://wittylook.com

www.wittylook.com



Larrea Principe Xabier

Errota Baserria
larruskain Auzoa 3
48270 Markina Xemein
Spain
+34 94 61 69 550
+34 6 15 74 55 04
info@xabilarrea.net

Xabi Larrea 362

“Filamento the Lamplighter” is een circusvoorstelling gebaseerd
op de vroegere lantaarnaanstekers.
In een spel dat het midden houdt tussen clownerie en mime, brengt
de artiest Filamanto tot leven, een nederige en  zeer beminnelijke
lantaarnaansteker, die de voor- en nadelen van zijn werk onder
ogen moet zien.
De combinatie van theater, mime, acrobatie en jongleren maakt
deze voorstelling geschikt voor iedereen.

Het is een voorstelling die humor gebruikt als startpunt en waarin
het absurde, de komedie en het excentrieke de belangrijkste rol
spelen om de diverse mogelijkheden te tonen van een
gepassioneerde figuur, vol energie, die voortdurend de spot drijft.
Met een provocatieve toon en een zekere mate van gekheid
verloopt de show gebruik makend van alledaagse voorwerpen die
spelen met de grenzen van de zwaartekracht.
De straattheater-taal is zijn communicatiemiddel met zijn pubiek.
Een visuele show, vol frisheid!

Filamento the Lamplighter

Up!!!

oude act/old show/spectacle vieux

oude act/old show/spectacle vieux

0:45 h

0:45 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

2
ARTISTS: Xabier Larrea (Spain);
TECHNICIANS: Yumiko Teramoto (Japan);

Markina Xemein (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://vimeo.com/204511764

https://vimeo.com/205117500

www.xabilarrea.net



van Berckelaer Jan

Thibautstraat 114
2100 Deurne
België
+32 472 244 479
+32 472 244 479
yanimo@scarlet.be

Yanimo 363

Uit balans - circus buiten de piste - straat theater puro
Barre tijden breken aan na culturele drooglegging
geen centen meer voor de ‘piste garcon’
Yan moet zijn eigen piste bedienen
artiest wordt uit noodzaak ‘even’ piste-garçon
niet zonder gevolgen,
een opbouw vol accidenten
waar Circus ontstaat buiten de piste
Uit balans

Chaos of controle? Zingend ten onder of lachend drijven ?
een ding is zeker
Niet alleen
Barre tijden ,
een cadeau ?
Komt genieten van het onvoorspelbare , Straattheater puro ,
waar publiek getuige is hoeveel circus er in het accident
schuilt, en waar er een nieuw evenwicht verschijnt in de chaos .

Uit Balans
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

1
ARTISTS: Jan van Berckelaer (België);

Antwerpen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

www.yanimo.be



Burgués Txell

C/Riu Besòs 10, 5è 1a
25001 Lleida
Spain
+34 97 32 43 594
+34 72 26 16 982
contacte@zumzumteatre.com

Zum-Zum Teatre 364

In een wereld waarin dieren en mensen samen leven, komen we
nijlpaarden tegen die een middenweg kiezen. Zijn ze mensen
vermomd als dieren? Of zijn het nijlpaarden die zichzelf zoeken in
het individu dat in hun lichaam woont? Sluit je aan bij deze
nijlpaarden op een fysieke reis die een fabel kan zijn, een metafoor,
de inleidende reflectie voor een proefschrift over menselijkheid en
animaliteit of gewoon een kans voor alle doelgroepen om zichzelf
te vinden, en een beetje eenzamer te zijn, maar in een beter
gezelschap .

Hippos
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

professioneel /
professional /
professionnel

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

4
ARTISTS: Albert Garcia (Spain); Maria Mora (Spain); Jordi Gilabert (Spain);
OTHER PERSONS: Txell Burgués (Spain);

Lleida (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CG-3_oWlcMU

https://www.dropbox.com/s/o68ku4x6gsdjtt4/HIPPOS.mpg?dl=0

www.zumzumteatre.com


