Acrojou
UK

www.acrojou.com

Acrojou maakt zeer visuele circus- en theatervoorstellingen voor openlucht-evenementen overal ter
wereld. Met hun achtergronden in circus, design, theater, dans en techniek combineert het
gezelschap verschillende technieken en zoekt een verhaal op het snijpunt van lichamen, structuren
en materialen.

professioneel /
professional /
professionnel

Hun voorstellingen zijn overwegend niet-verbaal en vertellen verhalen door middel van het fysieke en
visueel design. Hun missie is een ambitieuze voorstelling met integriteit te maken, werk dat zich richt
op de menselijke conditie en toegankelijk is, uitdagend en bedoeld om te spelen in openlucht, waar
mensen van alle leeftijden en achtergronden er toegang tot hebben in hun eigen omgeving.
Het werk van Acrojou werd live gezien door honderdduizenden mensen in 17 landen. Acrojou wordt
geleid door artistiek directeur Jeni Barnard en wordt algemeen aanzien als een van de
toonaangevende circus- en straattheatergezelschappen in het Verenigd Koninkrijk, met
voorstellingen gedragen door circus, verhaal en ziel.
All at Sea
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een mobiele voorstelling in een boot, met de soundscape van
stemmen van de lokale mensen, ter plaatse opgenomen.
Drijvend tussen leven en dood doorkruist een schipper een
oceaan van herinneringen en hoop.
All at Sea combineert bitterzoet theater, interactief geluid en de
visuele poëzie waarvoor Acrojou bekend is.
Een solo show. Een zachte en intieme mobiele voorstelling die
zich afspeelt in een kleine roeiboot.

Vessel
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Dood, disco en regenstormen: fysiek danstheater wordt
gecombineerd met circus, illusie en film, geprojecteerd op een
muur van regen. Vessel is een overweldigende voorstelling, te
programmeren in openlucht als het donker is of in een zaal.
In een tijd van stijgende zeespiegels en vluchten in
mensonwaardige gammele schepen, gaat Vessel over de
hedendaagse waarden en of het ooit mogelijk is om het leven te
verlaten, wetend dat je genoeg gedaan hebt. Het gevecht van
een man met vergankelijkheid, eenzaamheid en het weer.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

openlucht

uur

plaats

voorstelling

duur

20:15

5/1 All at Sea

00:30 h

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:15
20:15

5/1 All at Sea
5/1 All at Sea
5/1 All at Sea

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

zondag

08/04/2018

14:30
16:15

5/1 All at Sea
5/1 All at Sea

00:30 h
00:30 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

20:15

F/1 All at Sea

00:30 h

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:15
20:15

F/1 All at Sea
F/1 All at Sea
F/1 All at Sea

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

zondag

08/04/2018

14:30
16:15

F/1 All at Sea
F/1 All at Sea

00:30 h
00:30 h

Actic (KRPP)
Nederland

www.actic.nl

Actic is een succesvolle (straat)theatergroep die al weer bijna 8 jaar meedraait in het
(inter)nationale straattheatercircuit. Inmiddels hebben ze een aantal succesvolle acts
afgeleverd, waaronder de Stille Fanfare en de Urban Safari. Ieder seizoen zijn ze te zien
in binnen- en buitenland met een aantal van hun acts. Per seizoen hebben ze
gemiddeld zo’n 60 speelbeurten.

professioneel /
professional /
professionnel

World's Smallest Escape Room
3:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De allerkleinste mobiele escape room ter wereld bestaat uit
twee kamers. In de eerste kamer start na het sluiten van de deur
een audiofragment over een kantoormedewerker die werd
opgesloten door de schoonmaakdienst. Hij wist echter op
snelle en slimme wijze te ontsnappen. Het is aan de deelnemers
om hetzelfde te doen, ontsnappen in 30 seconden!
In de tweede kamer bevindt zich een zeer klein kantoor. De
deelnemers moeten er de trigger vinden voor het automatisch
openen van de deur.

Kiddy Ride Police Patrol
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De twee agenten van de bereden politie houden vanaf hun
bijzondere politiemotoren alles en iedereen scherp in de gaten.
Handhaving en veiligheid in de openbare ruimte staat bij deze
politiemannen hoog in het vaandel. Wandelende
snelheidsovertreders worden geflitst, aan de kant gezet en
direct onherroepelijk beboet. Publiek wordt staande gehouden
en onderworpen aan een bijzondere blaastest, inspectie of
controle. En her en der worden politiefuiken opgezet of mensen
op heterdaad betrapt voor wat dan ook...

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:00
20:45

2/1 Kiddy Ride Police Patrol
6/2 Kiddy Ride Police Patrol
5/1 Kiddy Ride Police Patrol

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

zondag

08/04/2018

14:30
17:00
19:30

2/1 Kiddy Ride Police Patrol
6/2 Kiddy Ride Police Patrol
5/1 Kiddy Ride Police Patrol

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

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

plaats

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Actic (WSER)
Nederland

www.actic.nl

Actic is een succesvolle (straat)theatergroep die al weer bijna 8 jaar meedraait in het
(inter)nationale straattheatercircuit. Inmiddels hebben ze een aantal succesvolle acts
afgeleverd, waaronder de Stille Fanfare en de Urban Safari. Ieder seizoen zijn ze te zien
in binnen- en buitenland met een aantal van hun acts. Per seizoen hebben ze
gemiddeld zo’n 60 speelbeurten.

professioneel /
professional /
professionnel

World's Smallest Escape Room
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De allerkleinste mobiele escape room ter wereld bestaat uit
twee kamers. In de eerste kamer start na het sluiten van de deur
een audiofragment over een kantoormedewerker die werd
opgesloten door de schoonmaakdienst. Hij wist echter op
snelle en slimme wijze te ontsnappen. Het is aan de deelnemers
om hetzelfde te doen, ontsnappen in 30 seconden!
In de tweede kamer bevindt zich een zeer klein kantoor. De
deelnemers moeten er de trigger vinden voor het automatisch
openen van de deur.

Kiddy Ride Police Patrol
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De twee agenten van de bereden politie houden vanaf hun
bijzondere politiemotoren alles en iedereen scherp in de gaten.
Handhaving en veiligheid in de openbare ruimte staat bij deze
politiemannen hoog in het vaandel. Wandelende
snelheidsovertreders worden geflitst, aan de kant gezet en
direct onherroepelijk beboet. Publiek wordt staande gehouden
en onderworpen aan een bijzondere blaastest, inspectie of
controle. En her en der worden politiefuiken opgezet of mensen
op heterdaad betrapt voor wat dan ook...

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:15
17:45

4/1 World's Smallest Escape Room
4/1 World's Smallest Escape Room

01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

15:15
17:45

4/1 World's Smallest Escape Room
4/1 World's Smallest Escape Room

01:30 h
01:30 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:15
17:45

E/1 World's Smallest Escape Room
E/1 World's Smallest Escape Room

01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

15:15
17:45

E/1 World's Smallest Escape Room
E/1 World's Smallest Escape Room

01:30 h
01:30 h

Adriano Cangemi
Italië

www.adrianocangemi.com

Hij is geboren in San Miguel de Tucumán (Argentinië). Al in zijn kindertijd begon hij zijn fysieke
training als turner. In 2006, nadat hij zijn diploma communicatie behaalde aan de UNSJ (Argentinië)
ontdekte hij het circusleven.
Eerst toerde hij door Zuid-Amerika waar hij jongleren en later ook de trapeze ontdekte. Zijn
belangrijkste trainings- en opleidingscentrum was La Escuela de Circo Criollo de los hermanos
Videla, in Buenos Aires, Argentinië. Daar specialiseerde hij zich in trapeze (vast en zwevend). Hij
nam deel aan workshops in meer dan 10 verschillende landen om te werken aan ondermeer fysiek
theater, clownerie, jazz-dans, Butoh-dans, handstand, ...
Sinds 2013 leeft hij in Europa, brengt er zijn eerste show "Nagual" en ontwikkelt verder zijn
lichaamstaal. Sinds september 2016 leeft hij in Verscio (Zwitserland) en deed er zijn Master Program
in fysiek theater aan de Academia Teatro Dimitri.
Op dit ogenblik focust hij zich op de dans, meer specifiek de Butoh en volgt een intensief
programma met Atsushi Takenouchi in Italië. Gedurende zijn carrière nam hij deel aan verschillende
festivals, conventies en variété-shows en trad hij op in Argentinië, Brazilië, Uruguay, Chili, Bolivië,
Frankrijk, België, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland.

nieuw talent / new
talent / talent
nouveau

Nagual (Moved by wind)
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
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.

normaal programma
dag
vrijdag

zaterdag

zondag

datum
06/04/2018

openlucht

uur

plaats
20:15

9/1 Nagual (Moved by wind)

00:30 h

20:15

9/1 Nagual (Moved by wind)

00:30 h

08/04/2018

18:15

9/1 Nagual (Moved by wind)

00:30 h

regenprogramma
datum

vrijdag

06/04/2018

zondag

duur

07/04/2018

dag

zaterdag

voorstelling

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

20:15

H/1 Nagual (Moved by wind)

00:30 h

20:15

H/1 Nagual (Moved by wind)

00:30 h

18:15

H/1 Nagual (Moved by wind)

00:30 h

07/04/2018

08/04/2018

Agit-Cirk
Finland

www.agitcirk.com

Agit-Cirk, een vereniging voor circuskunsten en muziek, werd in 2005 opgericht door de
circusartiesten Sakari Männistö en Marjo Ylikorva, samen met de muzikant Samuli Jokinen.
Agit-Cirk werkt in heel Finland en de leden wonen in Rovaniemi, Helsinki and Joensuu.
Ze werken in de circuskunsten, muziek en poëzie. Hun missie is het creëren en produceren van
unieke en moderne multidisciplinaire circusvoorstellingen op hoog niveau. Samen met hun nieuwe
shows brengen ze ook nog steeds hun voegere voorstellingen.
Eén van hun doelstellingen is het circus te introduceren bij een nieuw publiek door hun shows te
brengen op plaatsen en evenementen waar de circuskunst nog niet te zien was.
Ze traden niet alleen op in verschillende delen van Finland, maar ook in de USA, Nieuw Zeeland,
Rusland, Engeland en verschillende andere landen in Europa.

professioneel /
professional /
professionnel

De leden van Agit-Cirk: Jenni Lehtinen, Joonas Martikainen, Juha Rautio, Marjo Ylikorva, Miika
Nuutinen, Sakari Männistö, Sampo Kurppa, Sasu Peistola

Tenho outdoor
0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Tenho (Glamour, glimmer) refereert naar herinneringen en
beelden uit het oude circus, zoet, stofferig, torsie, constante
inspanning en zelfpijniging.
Het lichte, pure podium geeft een tegenstrijdige achtergrond
voor de twee acteurs en een resem oude ruwe trucs en stunten
die uitgevoerd worden met grote simpele vaardigheid en
eenvoudige expressie.

"We horen alleen het gerinkel en het gepiep van de grepen en
de katrollen en de aanzwellende zware ademhaling van de
performers...
Maar bovenal bevat de show de karakteristieke glamour van het
circus, dat geen enkele hedendaagse dans of theater kan
verschaffen. Dit is gevaarlijk! Kunnen ze slagen?" -Tenka
Issakainen, Lapin Kansa 10.6.2011

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

openlucht

uur

plaats

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

zondag

07/04/2018

08/04/2018

duur

20:15

6/1 Tenho outdoor

00:25 h

16:30

6/1 Tenho outdoor

00:25 h

20:15

6/1 Tenho outdoor

00:25 h

16:30
19:00

6/1 Tenho outdoor
6/1 Tenho outdoor

00:25 h
00:25 h

regenprogramma
dag

voorstelling

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

20:15

D/1 Tenho outdoor

00:25 h

16:30

D/1 Tenho outdoor

00:25 h

20:15

D/1 Tenho outdoor

00:25 h

16:30

D/1 Tenho outdoor

00:25 h

Amer iÀfrica Circ Cia
Spanje

http://www.lamaleta.
cat/en/espectacles/enva-3/

Na 5 jaar trainen en 3 korte shows presenteert Amer iÀfrica het resultaat van hun nieuwste en
grootste avontuur: de creatie van ENVÀ. Een 40-50 minuten durende openluchtshow waarin ze alles
steken wat ze hebben geleerd en nog moeten leren over hun relatie als acrobaten en hun artistieke
nieuwsgierigheid. Ze zijn beland in een belangrijke fase in het begrijpen van de circuskunsten. Ze
vonden hun eigen stijl: dynamisch, origineel en met momenten van humor. Hun brede achtergrond,
hun techniek en hun onderzoek vroegen om een langere show. In ENVÀ staken ze heel wat ideeën
die ze opdeden in de laatste jaren.
Toen ze werkten voor BLOCK (Nofitstate Circus and Motionhouse) leerden ze andere manieren van
werken en verlangden ze naar hun eigen eerste groot project.
Amer nam ook deel aan de creatie van "En Attendant le Suite", de nieuwe show van het Franse
circusgezelschap "La main s'affaire".
Met Colectivo Tierra werkten ze aan de show "F.I.R.A.".

professioneel /
professional /
professionnel

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

Tussen 250 kg stro en 125 kg menselijke massa spelen twee
mensen met beweging, evenwicht, humor en ruimtelijke
compositie terwijl ze de eigenaardigheden van de menselijke
relaties onderzoeken.
ENVÀ (in Catalan) is een dunne muur die gebouwd is om
ruimtes van elkaar te scheiden.

Mensen bouwen vaak mentale muren die hen beschermen
tegen een ernstig mentaal gevaar t.o.v. anderen. We brengen
ons leven door met het zoeken naar een manier om onszelf te
bevrijden en het enige dat we nodig hebben is deze muur neer
te halen.
Deze muur laat ons niet toe tenvolle te voelen en te
communiceren zonder barrières.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

openlucht

uur

plaats

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

duur

21:30

3/1 Enva

00:40 h

15:15
18:45

3/1 Enva
3/1 Enva

00:40 h
00:40 h

regenprogramma
dag

voorstelling

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

21:30

A/2 Enva

00:40 h

15:15

A/2 Enva

00:40 h

Aramelo
Luxemburg

www.aramelo.net

Aramelo is een artistiek duo dat gespecialiseerd is in partner trampoline en grond acrobatie. In hun
enthousiasme om de kunst van het hedendaags circus dichter bij de mensen te brengen, creëren ze
voorstellingen voor een breed publiek. Aramelo heeft een zeer unieke manier om hand-to-hand te
combineren met trampoline, maar ze integreren ook grond- en partner acrobatie en dansbewegingen.
Hun shows lokken steeds een lach uit, wekken verwondering en brengen een goed gevoel.
Ze maken voorstellingen voor straattheater- en andere culturele festivals (zowel private als publieke
evenementen en variété-avonden).
Ze staan zeer open voor samenwerking met andere artiesten en kunstprojecten.
Mara en Ole hebben ook altijd graag cursussen en workshops gegeven. Ze gaven beiden les in
jeugdcircussen en werkten al op jonge leeftijd als animatoren op kinder-evenementen.
Nu geven ze workshops voor circusfans van elke leeftijd en voor mensen met zeer verschillende
vaardigheidsniveaus.

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Un(folded)
0:10 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Un(folded) is een 12 minuten durende voorstelling waarin twee
speelse figuren het publiek meenemen op een reis waarbij ze de
trampoline herontdekken als een object, maar ook met de
mogelijkheden die dit voorwerp biedt.
Op een verrukkelijke manier slepen ze het publiek mee in hun
unieke manier om trampoline springen te combineren met
hand-to-hand en partner acrobatie.
Vanaf het eerste moment verrassen ze de toeschouwer met
onverwachte stunts en interacties.

Dit is een familie-vriendelijke voorstelling vol plezante
momenten.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

openlucht

uur

plaats

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

duur

15:15
17:15

2/1 Un(folded)
2/1 Un(folded)

00:10 h
00:10 h

17:15

2/1 Un(folded)

00:10 h

regenprogramma
dag

voorstelling

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

17:30

A/2 Un(folded)

00:10 h

17:30

A/2 Un(folded)

00:10 h

08/04/2018

Che Cirque & Theater
België

www.checirque.com

Che Cirque is sinds 2005 gevestigd in Brussel en ontstond vanuit het verlangen om de wereld van de
clown, circustechnieken en visueel theater onder één dak te brengen.
Het objectief is om voorstellingen te brengen voor een zeer divers publiek, met een eenvoudige stijl
van humor die universeel is en zonder woorden.
Elke voorstelling benadert verschillende thema's en het gezelschap gebruikt creatieve geluiden en
live muziek, maar evenzeer dans en circus. Met een goede dosis humor is er altijd een
verbondenheid tussen de acteurs en het publiek.
Che Cirque brengt jongleren, object manipulatie, fiets-kunst, dans en acrobatie. Ze worden gebuikt
als een poëtische taal om theatrale situaties en personages te brengen.
Improvisatie en spontaneïteit is essentieel in het werk van Che Cirque, met een voortdurende
openheid voor het onverwachte.
Het gezelschap tast de verschillende theatervormen en omgevingen af door zowel in
openluchtfestivals als in theaters te werken of door mobiele voorstellingen te brengen.

professioneel /
professional /
professionnel

Aide-Moi
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

Zijn inspiratie haalt hij direct uit de straten van veel grote
steden in Europa, USA en Zuid-Amerika.
Dit is het verhaal van de ontmoeting tussen twee daklozen in
een openbaar park.
Een straattheatershow voor straatheaterfestivals.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:00
17:30

5/1 Aide-Moi
5/1 Aide-Moi

00:45 h
00:45 h

zondag

08/04/2018

15:00
17:30

5/1 Aide-Moi
5/1 Aide-Moi

00:45 h
00:45 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:00

B/1 Aide-Moi

00:45 h

zondag

08/04/2018

15:00

B/1 Aide-Moi

00:45 h

Chonk
Nederland

www.chonk.be

“Chonk” maakt al bijna 10 jaar speciale projecten voor festivals, waar het publiek
wordt uitgenodigd om actief aan deel te nemen.

professioneel /
professional /
professionnel

Chonk heeft met haar installaties ruime ervaring met festivals, musea en evenementen in Nederland
en België.
In opdracht en in samenwerking met uw organisatie maakt Chonk ook projecten op maat.

Koning van de speeltuin
2:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Bijzondere interactieve kunstzinnige installaties om mee te
spelen. Een wip met daarop twee luie stoelen, een gigantische
grote bellenblazer die wordt aangedreven door spierkracht, een
bankstel & tandem draaimolen om rondjes mee te draaien.
Spelen is van levensbelang! Door te spelen word je een
gelukkiger mens. Je kunt actief deelnemen, of alleen kijken. Een
speeltuin voor mensen, geschikt voor alle leeftijden.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

zaterdag

07/04/2018

15:00
18:00

21/2 Koning van de speeltuin
21/2 Koning van de speeltuin

02:00 h
02:00 h

zondag

08/04/2018

15:00
18:00

21/2 Koning van de speeltuin
21/2 Koning van de speeltuin

02:00 h
02:00 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

plaats

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Cia El Cruce
Spanje

http://ciaelcruce.wixsite.com/elcruce

Cia El Cruce brengt hedendaags circus en ontstond uit de ontmoeting van Nicoletta Battaglia en
Ruben Río. Ze vonden een gezamenlijke interesse in het zoeken naar en ontwikkelen van
hedendaagse podiumkunsten, gebruik makend van circus en fysiek theater als hun belangrijkste
expressievorm.
Cia El Cruce exploreert de grenzen van fysieke en bewegingsexpressie in een mengsel van
hedendaags circus, live muziek en fysiek theater.
Ze brengen beeldende actie, ontwikkelen een unieke poëzie vol suggesties en symbolen, bespelen
subtiel de spanning van het fragiele en het mysterie van angsten, verlangens en relaties. Bij dit alles
geven ze een persoonlijke interpretatie van het "ernstig" komische in het absurde.

professioneel /
professional /
professionnel

Punto y Coma
0:50 h oude act/old show/spectacle vieux
Punto y Coma is er niet. Hun wereld bestaat niet. Als je hen kan
zien ben je een bevoorrecht persoon. In hun wereld van fantasie
komen de dingen tot leven, bewegingen praten en de woorden
vliegen weg. Ze leven samen in een vergeten plaats, verloren in
de tijd. Een vreemde plaats waar beelden dansen en
breekbaarheid beeft... het is een unieke plaats, de tuin van een
boek, bevolkt door vreemde wezens en opnieuw uitgevonden
objecten, een magische en verrassende plaats, storend op een
vertrouwde manier.

Punto y Coma is hedendaagse podiumkunst die de grenzen van
het circustheater aftast. Inspiratie wordt gehaald uit het
expressionisme en het absurd theater, exploreert de concepten
"cultuur" en "kennis" door middel van de poëtische en
expressieve mogelijkheden van het hedendaags circus en het
fysiek theater.
Punto y Coma behaalde de eerste prijs op het Festival
CIRCADA off unia (Sevilla) 2016.
Hedendaags circus, fysiek theater, multidisciplinair.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:15
18:00

6/1 Punto y Coma
6/1 Punto y Coma

00:50 h
00:50 h

zondag

08/04/2018

15:15
18:00

6/1 Punto y Coma
6/1 Punto y Coma

00:50 h
00:50 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

18:00

D/1 Punto y Coma

00:50 h

18:00

D/1 Punto y Coma

00:50 h

08/04/2018

cia eLe
Spanje

https://ciaele.wordpress.
com/english/

www.facebook.com/cia.
eLemarionetas

In 2014 ontmoetten Marta Lorente and Raquel Batet elkaar in Barcelona tijdens Pepe Otal’s
Workshop of Puppets en stichtten Cia eLe.
Ze onderzochten verschillende expressie-vormen met hun poppen en na een jaar werken kunnen ze
hun tweede show met hun marionetten presenteren.

professioneel /
professional /
professionnel

Roulettes
0:15 h oude act/old show/spectacle vieux

Ramiro Ralirez, een oudere man vastgeketend aan zijn draden
en met onwrikbare routines, gaat naar buiten om zijn wandeling
te doen, zoals hij al gedurende vijf jaar elke avond doet.
Ondanks zijn moeite om te wandelen, drijft zijn koppigheid hem
om het pleintje recht tegenover zijn huis te bereiken en te zitten
op zijn favoriete bank: de bank links.

Wat Ramiro niet weet is dat vandaag iets zal veranderen.
Enzo Carbonara, een vrolijk straatkind dat leeft zonder grenzen
of regels, zal emoties in Ramiro losweken en hem met zichzelf
confronteren.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:45
16:30
18:45

16/1 Roulettes
16/1 Roulettes
16/1 Roulettes

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

zondag

08/04/2018

14:45
16:30
18:45

16/1 Roulettes
16/1 Roulettes
16/1 Roulettes

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

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:45
16:30
18:45

O/1 Roulettes
O/1 Roulettes
O/1 Roulettes

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

zondag

08/04/2018

14:45
16:30
18:45

O/1 Roulettes
O/1 Roulettes
O/1 Roulettes

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

Cie La Malette
Frankrijk

www.lamalette.org

Het gezelschap experimenteert met kleine marionetten- en objecttheatervoorstellingen die door de
nabijheid toelaten ervaringen en emoties uit te wisselen met het publiek. Cie La Malette brengt
visueel theater die zonder enige beperking van de taal gebracht wordt. De lichte structuren en
materialen laten een reële vrijheid toe om zich te verplaatsen en de shows te brengen op elke plaats,
ook op niet-conventionele plaatsen. De voorstellingen bevragen maatschappelijke thema's met
humor en een zekere lichtheid.
Esteban Adrian Giovinatti, afkomstig van Uruguay volgt gedurende twee jaar een opleiding marionet
aan het théâtre el galpon, Montevideo, Uruguay. Hij heeft vooral interesse voor de oude, traditionele
stijl. Van 2002 tot 2004 experimenteert hij in Uruguay en Brazilië met verschillende technieken:
schaduwspel, directe manipulatie, Kuruma Ningyo, mini-theater, ...
Sedert 2005 doorkruist hij Europa met kleine voorstellingen, speciaal aangepast voor de straat, op
zoek om het publiek op een andere manier te benaderen: Adagio (Kuruma Ningyo), Surf in USA
(minitheater), Laboratoire (minitheater).

professioneel /
professional /
professionnel

Esteban Adrian Giovinatti en Céline Camilleri, richten in Cie La Malette op.
Little boy, the king of harmonica
1:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

Een muzikale fabel geïnspireerd op de Mississipi-blues, een
miniatuur moerasachtig universum bevolkt door humoristische
figuren.
Little Boy reïncarneert de geest van de blues.

En attendant Margot
0:40 h oude act/old show/spectacle vieux
Carlitos zoekt Margot, zijn eeuwige liefde en al een geruime tijd
verloren. Hij gaat op weg, zijn valies vol met objecten, getuigen
van zijn geschiedenis. Zijn "chez lui" is overal. De straat wordt
het intiem kader van een grinnikend, grappig en treffend
universum, waar de romantische nostalgie uit het verleden
vecht met de absurditeit van het heden. Carlito is een marionet
op mensenmaat, geïnspireerd op de vagebond. Hij wordt
voortgedreven door de kleine waanzin, de innerlijke poëzie, de
rebellie die hem in de marge van de samenleving plaatst.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:45

14/2 Little boy, the king of harmonica
14/2 Little boy, the king of harmonica

01:00 h
01:00 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:45

14/2 Little boy, the king of harmonica
14/2 Little boy, the king of harmonica

01:00 h
01:00 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:30

P/1 Little boy, the king of harmonica

01:00 h

zondag

08/04/2018

14:30

P/1 Little boy, the king of harmonica

01:00 h

Cie La Voie Ferrée
Frankrijk

www.lenvoleur.com

" Pour la beauté du geste" is het resultaat van diverse ervaringen die Emiliano Ferri de laatste jaren
opdeed op artistiek en persoonlijk niveau.
De goesting om voortdurend te creëren, de altijd aanwezige nieuwsgierigheid en de nood om zich te
uiten, dit keer tegenover een nieuw avontuur, tegenover zichzelf, zijn acrobatish werk en de obejcten.
Vanuit dit alles ontstond het idee om de Cie La Voie Ferrée op te richten en een nieuwe solovoorstelling te maken.

professioneel /
professional /
professionnel

Pour la Beauté du geste
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Laten we ons een voorstelling inbeelden, rijk aan
mogelijkheden en personages, een voorstelling waarin het
mogelijke en het onmogelijk niet bestaat, waarin het
fundamentele principe gebaseerd is op het plezier en het
moment zelf.
Een mooie, ruwe, overdreven en waanzinnige voorstelling.
Doen wat moet gedaan worden, enkel voor het plezier. "Pour la
Beauté du geste" is een tragische, komische en absurde
voorstelling.

Neem drie ladders met verschillende afmetingen, een
tenorsaxofoon, een micro, muizevallen en een man.
Wie ben ik? Iedereen en niemand: een danser, een acteur, een
muzikant en een acrobaat. Waarom ook niet iemand die ervan
houdt het leven ingewikkeld te maken? Waarom direct naar het
doel gaan als we ons kunnen amuseren met onderweg
obstakels te plaatsen?
Een voorstelling vol circus en humor, geregisseerd door
Mickael Le Gwen van het gezelschap Sacékripa.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

16:45

4/2 Pour la Beauté du geste

00:45 h

zondag

08/04/2018

16:45

4/2 Pour la Beauté du geste

00:45 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

16:45

E/2 Pour la Beauté du geste

00:45 h

zondag

08/04/2018

16:45

E/2 Pour la Beauté du geste

00:45 h

Cie Les Petits Délices
België

www.lespetitsdelices.be

In haar zoektocht om een eigen artistieke weg te creëren en te ontwikkelen, met de nadruk op de
acteur-creator op een multidisciplinaire manier, richtte Géraldine Carpentier-Doré in 2010 haar
gezelschap op: “La Compagnie des Petits Délices”
Van visueel tot teksttheater, gespeeld zowel in zalen als op straat, met vooral objecttheater,
clownerie, theaterdans, plastische kunsten en muziek, ... al haar projecten vermengen verschillende
disciplines en genres.
Haar creaties geven een plaats aan poëzie, creativiteit, humor op een rijke en gevoelige artistieke
wijze.
Ze zoekt vooral om ruimte te creëren voor ludieke dromen, reflectie en emoties en dit vanuit een
artistieke en filosofische bevraging en exploratie van het menselijk zijn.
Met de voorstelling "D'ici D'ailleurs, wil Géraldine een stem geven aan deze duizenden migrantenkinderen.!
Aan de oorsprong van deze voorstelling ligt de tedere, kwetsbare en ondanks alles toch ook
zalvende blik ... van deze miljoenen verlaten of verstoten kinderen, op weg om diverse redenen, ver
van hun huis, hun afkomst, hun thuis en hun familie.

professioneel /
professional /
professionnel

D'ici D'ailleurs
0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Weggaan...?
Ja ! ...
maar hoe... wanneer je niets op zak hebt,
en het treinticket in de handen is van de buur,
en de kontroleur niet ver is.
Een voorstelling die diep raakt en plezant is
visueel en zonder woorden
over het kind op de vlucht, in ballingschap

Een marionet en een komediante. Een onwaarschijnlijke
confrontatie tussen een naïeve, onhandige vrouw en een kind
alleen, verscholen in een valies, zich vastklampend, met
lichaam en ziel, aan de droom van een nieuw leven.
Een dolkomische ontmoeting van twee tegenovergestelde
reizigers zonder ticket, maar die, om te ontsnappen aan de
kontrole, dezelfde schuilplaats moeten delen.
Een ontroerend verhaal, gebracht met humor en verfijning.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:15
18:00

16/1 D'ici D'ailleurs
16/1 D'ici D'ailleurs

00:40 h
00:40 h

zondag

08/04/2018

15:15
18:00

16/1 D'ici D'ailleurs
16/1 D'ici D'ailleurs

00:40 h
00:40 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:15
18:00

O/1 D'ici D'ailleurs
O/1 D'ici D'ailleurs

00:40 h
00:40 h

zondag

08/04/2018

15:15
18:00

O/1 D'ici D'ailleurs
O/1 D'ici D'ailleurs

00:40 h
00:40 h

Cie Scratch
België

www.ciescratch.eu

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

professioneel /
professional /
professionnel

Split
0:50 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
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.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

zaterdag

07/04/2018

15:00
18:15

21/3 Split
21/3 Split

00:50 h
00:50 h

zondag

08/04/2018

15:00
18:15

21/3 Split
21/3 Split

00:50 h
00:50 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

plaats

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Cirkus in Beweging
België

http://www.cirkusinbeweging.
be/dyne/

Cirkus in Beweging heeft een divers artistiek aanbod van vernieuwend circustheater al dan niet in
combinatie met andere kunstvormen. Ze willen de circuskunst mee op de kaart zetten en willen
jongeren en volwassenen, amateurs en professionelen ondersteunen door actief in te zetten op
speelkansen.
Het tonen maakt deel van het artistiek traject dat ze de leerlingen van hun circusatelier aanbieden.
Sommigen onder hen groeien door tot professionele artiesten. Cirkus In Beweging heeft in haar
aanbod zowel jongeren die hun eerste stappen in hun artistiek bestaan zetten als professionele
artiesten met jaren ervaring. De combinatie van verschillende kunstvormen en de diversiteit van hun
artiesten zorgt voor dit uitgebreid artistiek aanbod.

nieuw talent / new
talent / talent
nouveau

Dyne
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
In DYNE nemen elf acrobaten het op tegen elkaar, zichzelf en de
zwaartekracht. Ze brengen een rauwe acrobatische
choreografie, zomaar op de straatstenen. De voorstelling gaat
over kracht, samenwerking en vertrouwen. In de zeer diverse
groep, heeft elke acrobaat zijn eigen sterktes en zwaktes, ze
vullen elkaar aan en tillen de groep (letterlijk) naar een hoger
niveau.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:45
17:45

1/2 Dyne
1/2 Dyne

00:30 h
00:30 h

zondag

08/04/2018

15:45
17:45

1/2 Dyne
1/2 Dyne

00:30 h
00:30 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:45

B/1 Dyne

00:30 h

zondag

08/04/2018

15:45

B/1 Dyne

00:30 h

Cirque Rouages
Frankrijk

www.cirquerouages.com

Cirque Rouages is een collectief, opgericht en meebestuurd door 9 gepassioneerde artiesten,
techniekers, muzikanten en constructeurs die allemaal hun werk willen verenigen om iets poëtisch,
muzikaal en lichamelijk te maken. Nu zijn ze regelmatig omringd door een tiental andere artiesten en
techniekers. Het gezelschap werkt collectief en legt de nadruk op mechanische scenografie en
circusbewegingen, maar evenzeer op de dansante beweging en mime met live muziek.
Opgericht in Bar-le_Duc (2007). Gedurende de vijf eerste jaren werd het gebied la Lorraine, Frankrijk
en Duitsland afgeschuimd met C’est comme le vélo, ça s’oublie pas, le Triolet, du Haut du pouce.
Enkele jaren later ontdekt het gezelschap de zalen met Om Taf, la Danseuse de corde et Truc et
Muche. In 2011 kruisen ze de weg van de Cie Presque Siamoises. Een jaar later kopen ze samen een
nieuwe tent.
Uit deze artistieke uitwisseling ontstaat Sweet Play, Cabaret, puis Sfumato. In diezelfde periode
verlaat het collectief Bar-le-Duc en stopt het met Cabarets d’Hiver (Week-ends circus en muziek in
tenten in het midden van de winter). Na een periode van ballingschap en omzwervingen, komen ze in
2015 met Sodade et Zorro.

professioneel /
professional /
professionnel

Boate
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

Twee man-kinderen, in beweging, in evenwicht of in vrije val.
Op hun rug, een brute houten kist, zwaar als hun verleden, leeg
als hun toekomst.
Zonder woorden, op het ritme van hun kist, leiden ze hun dans
en stippelen ze hun weg uit.

Hun lichamen praten, ze tekenen hun reis, met de lichtheid en
de achteloosheid van jonge mensen, vol kracht en hoop. Het
gevaar dreigt maar het nemen van risico's is plezant en
overwinnend.
Ze riskeren om van leven te veranderen, de wetten van de
gewichtloosheid uit te dagen en ons in te schepen voor hun
odyssee.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:00
17:45

6/1 Boate
6/1 Boate

00:45 h
00:45 h

zondag

08/04/2018

15:00
17:45

6/1 Boate
6/1 Boate

00:45 h
00:45 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

17:45

A Boate

00:45 h

17:45

A Boate

00:45 h

08/04/2018

Claudio Levati
Spanje

https://www.facebook.
com/memixshow/

Claudio Levati is geboren in Italië in 1975, zijn eerste kunststudies waren muziek, meer bepaald
klassieke muziek: hij startte met piano waar later ook gitaar bij kwam. Zijn acteercarrière begon toen
hij in contact kwam met de "commedia dell'arte" in 2000 en daarna bij improvisatietheater, hij
ontplooide zich als professionele acteur mede door de improvisatiewedstrijd in de ‘nationale
vereniging’ van Italië. Hij werd geïntroduceerd in de wereld van de ‘Meester clown’ en straattheater
door een professionele vorming/opleiding met Jango Edwards, Peter Ercolano, Eric de Bont, Ian
Algie, Loco Brusca, Johnny Melville y Adrián Schzvarstein, en anderen. Sinds November 2004 woont
en werkt hij in Barcelona (Spanje) waar hij straattheater en verschillende cabaret-acts brengt. Hij
treedt ook op met verschillende gezelschappen op gerenomeerde straattheaterfestivals: Het
Kamtsjatka Theatergezelschap (www.kamchatka.cat), van wie hij een medeoprichter en deelnemer is,
het “dolende orkest", Xirriquiteula en Fadunito. Zijn eerste soloshow "MeMix" ging in première in
Helsingor in 2016.

professioneel /
professional /
professionnel

MeMix
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een surrealistische reis, grappig en verrassend, over de
grenzen van je verbeelding naar een wereld waar je wil blijven
en spelen. Een absurd straattheater en clownshow met veel
gelach, energie en gekte. Een show die een leuke en spontane
interactie biedt met het publiek en de omgeving. Het publiek
verandert van gewone toeschouwers naar medespeler in de
show, hun verlegenheid vergetend en genietend van het spel.
Van een professionele vertolker, via een super helden assistent
naar een beroemd acteur. HIJ IS WAT HIJ WIL ZIJN.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

16:00
18:30

13/1 MeMix
13/1 MeMix

00:45 h
00:45 h

zondag

08/04/2018

16:00
18:30

13/1 MeMix
13/1 MeMix
MeMix

00:45 h
00:45 h
00:45 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

16:00

K/1 MeMix

00:45 h

zondag

08/04/2018

16:00

K/1 MeMix

00:45 h

Compagnie Chaliwaté & Compagnie Focus
België

www.adlibdiffusion.be

Compagnie Chaliwaté & Compagnie Focus kwamen samen en bundelden hun krachten om collectief
een nieuwe voorstelling te schrijven, een combinatie van gestueel theater, objecttheater,
marionettenspel, acteren en video.
Dit nieuw project past in de continuïteit van hun respectievelijk op zoek gaan naar nieuwe
theatervormen. Ze werken minitieus om een een eigen taal te ontwikkelen, visueel, metaforisch en
poëtisch die haar oorsprong vindt in het dagelijkse leven, het intieme, het "infra-ordinaire" om te
raken aan het universele en in vraag te stellen wat ons schijnbaar niet meer verwondert.

professioneel /
professional /
professionnel

Backup
0:20 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Banquise, Noordpool, 4 uur in de morgen. In een sneeuwstorm
die een sequoia zouden doen plooien, baant een kleine
bestelwagen zijn weg op de ijskap.... Drie reporters stappen uit
zoals men zijn voet voor de eerste keer op de maan zet. De beer
bekijkt hen. De ploeg bereidt zich voor...
Op de wegen, de wereld doorkruisend, een ploeg van drie
reporters - een omroepster, een cameraman en iemand die
instaat voor de rekwisieten - zijn getuigen van de opkomende
apocalyps.

Ze filmen, met de middelen die ze hebben, de laatste levende
soorten om een overblijfsel te houden van wat onder hun ogen
verdwijnt. De reportages kondigen die komende
natuurcatastrofen aan. Deze reportage vindt plaats op de
Noordpool, op zoek naar de laatste ijsbeer.
We volgen het avontuur van deze reportersploeg die zich oog in
oog met een moederbeer en haar jong bevindt.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

openlucht

uur

plaats

voorstelling

duur

20:15

1/1 Backup

00:20 h

zaterdag

07/04/2018

16:00
18:15
20:15

1/1 Backup
1/1 Backup
1/1 Backup

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

zondag

08/04/2018

16:00
18:15

1/1 Backup
1/1 Backup

00:20 h
00:20 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

zondag

07/04/2018

08/04/2018

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

20:15

A/2 Backup

00:20 h

16:00

A/2 Backup

00:20 h

20:15

A/2 Backup

00:20 h

16:00

A/2 Backup

00:20 h

Compagnie Charlie
België

www.compagniecharlie.be

Compagnie Charlie is een Brussels theatergezelschap met een bijzondere voorliefde voor fysieke
humor en slapstick.

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Na hun opleiding als acteur volgens de pedagogie van Jacques Lecoq stortten ze zich op stages
slapstick, clownerie, dans en acrobatie.
Geïnspireerd door Chaplin, Keaton, Lloyd, Laurel and Hardy lag hier hun uitdaging: een voorstelling
maken die als een frisse wind doorheen de burleske traditie waait.
Ziedaar de hartklop van Compagnie Charlie !

Peek-a-Boo! a knock-out comedy
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Compagnie Charlie stelt voor: Peek-a-Boo ! Straattheater met
een linkse vol emotie,
een rechtse met energie,
een uppercut van humor,
bruisende acrobatie
en burleske valpartijen.
Een boksmatch om je een breuk te lachen !
Peek-a-Boo, de Fight of the Century die als een frisse wind
doorheen de burleske traditie waait!

Elke dag gaan ze met elkaar op de vuist: voor een ei, een
verloren weddenschap, een vrouw, in voor- en tegenspoed,
voor vergane glorie, voor eeuwige roem. Het zijn bohemers,
boksers, broers ! Slechts één wordt de King van de Ring.
En de dag nadien begint alles van voren af aan.
Peek-a-Boo is een straattheatervoorstelling voor jong en oud,
een boksmatch vol kluchtige acrobatie en onweerstaanbare
slapstick. De voorstelling -in een authentieke boksring- is
geschikt voor grote én kleine evenementen.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

uur

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

plaats

16:30
19:00

regenprogramma
dag

openlucht
voorstelling

duur

9/1 Peek-a-Boo! a knock-out comedy
9/1 Peek-a-Boo! a knock-out comedy

00:45 h
00:45 h

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Compagnie Concordance
Nederland

www.hhproducties.nl

Cie Concordance is een gezelschap dat dans en live muziek brengt en bestaat uit Maud Payen en
Adil Kaced.
Maud Payen (danseres en choreografe) en Edil Kaced (componist en muzikant) hebben elkaar
ontmoet in de artistieke hub van Montpellier. Ze werkten samen in diverse projecten en ontdekten
dat ze hun talenten konden samenbrengen om verrassende en unieke voorstellingen te creëren.
Samen stichtten ze Cie Concordance in 2007.
Sindsdien hebben ze twee soorten werk gemaakt:
- dans en muziekshows voor binnen of buiten, resulterend uit veldwerk, onderzoek en
samenwerkingen
- meer experimentele voorstellingen gebaseerd op een sensitieve benadering van de relatie tussen
muziek en dans, de ervaring van de improvisatie en het vermogen om de publieke ruimte te
gebruiken.
Adil en Maud ontdoen de kunst van de conventies. Het moment zelf en de vrijheid voedt hun
creativiteit en helpt hen om optimisme en harmonie naar hun publiek te brengen.

professioneel /
professional /
professionnel

Bug n'Buzz
0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Een doodnormaal terras wordt door ‘Bug n’Buzz’ veranderd in
een bijzonder podium.
Ze breken met de heersende codes van het terras, verzinnen
nieuwe regels, en grijpen het onverwachte.
Bug surft met organische en robotachtige bewegingen door het
publiek en wisselt met souplesse tussen groots en meeslepend
en klein en intiem.

Buzz maakt muziek uit alles wat hij tegenkomt en aanraakt. Hij
verandert bijvoorbeeld een vork in een viool en een mes wordt
een bas, en zo creëert hij bijzondere soundscapes, waarmee hij
Bug tot grote hoogte stuwt.
‘Bug n’Buzz’ vervormen tijd en ruimte rondom het publiek en
creëren zo een bijzondere collectieve ervaring van muziek en
beweging

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

16:00
18:15

3/2 Bug n'Buzz
3/2 Bug n'Buzz

00:30 h
00:30 h

zondag

08/04/2018

16:00
18:15

3/2 Bug n'Buzz
3/2 Bug n'Buzz

00:30 h
00:30 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

16:00

A/3 Bug n'Buzz

00:30 h

zondag

08/04/2018

16:00

A/3 Bug n'Buzz

00:30 h

Compagnie des chemins de terre
België

www.cheminsdeterre.be

Nu al meer dan 20 jaar reizen Stéphane Georis en zijn vrienden de wereld af en doorkruisten ze
België waar de regen zo goed smaakt. Misschien zijn ze gedreven door waanzin, wellicht door
woede, maar ze brengen jou ongelooflijke hoop, sprekend over liefde, een strippende banaan, een
varkenspoot die met grote vaardigheid Shakespeare reciteert en de dagelijkse krant die in een
vuurwapen verandert. Ze reizen zodat ze een stukje leven kunnen delen - op een voetpad, in een
publieke ruimte - en kunnen baden in een zoete blik en een glimlach krijgen die naar rode
marshmallows smaakt. "Kom, dames en heren, kom dichter. Neem onze handen. We zullen je een
verhaal vertellen. We zullen jullie doen lachen en lachen tot dat de hemel beeft. Dat is wat je nodig
hebt om te overleven, om te blijven wandelen over de horizon, om je ervan te verzekeren dat je
zakken gevuld zijn met zon. Straattheater zal nooit verdwijnen."

professioneel /
professional /
professionnel

"Aan al mijn vrienden die rationeel zijn en zich aan de logica vastklampen... ga weg! Cijferaars beursmakelaars, autoliefhebbers... kom ook niet dichterbij. Hier zijn de marionetten van ritselende kranten, theelepels en
stukken gebraad die allemaal een verhaal te vertellen hebben, een verhaal voor het slapengaan, buiten onder
de sterren. Hier ontmoet het theater van jouw dromen de rijkdom van jouw verbeelding om verrukking te
creëren. Kijk naar de agenda en spring op jouw fiets om ons te vervoegen, ergens op deze wereld."

Cosmonaute child
1:00 h oude act/old show/spectacle vieux
Drie vreemdelingen op een bank, twee fietspompen voor één
cello, één schoenveter aan één vinger, twee kurketrekkersuperhelden voor 2 gebouwen = 96 gelegenheden om een hele
wereld te ontdekken met één begrafenis, één bezoek aan
Broodway, enkele Zweedse gedichten en (hopelijk) de
exclusieve aanwezigheid van Penelope Cruz met haar groene
plant...
Een show met fysiek theater en poppen, uitgevonden taal en
alternatieve choreografieën.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:00
17:45

15/1 Cosmonaute child
15/1 Cosmonaute child

01:00 h
01:00 h

zondag

08/04/2018

15:00
17:45

15/1 Cosmonaute child
15/1 Cosmonaute child

01:00 h
01:00 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

17:45

P/1 Cosmonaute child

01:00 h

17:45

P/1 Cosmonaute child

01:00 h

08/04/2018

Creme & Brulè
Italië

www.cremebruleshow.com

cremebruleshow.altervista.org

Creme & Brulè is een Italiaans straattheatergezelschap, opgericht in Rome door Valeria (choreografe
en danseres) en Alessio (clown en vuur-jongleur).
Valeria focust zich op dans uit het theater te halen en haar kennis met een breder publiek te delen
zodat ze meer interactie met de toeschouwer kan hebben. Dans genietbaar voor iedereen, open voor
interactie met de omgeving en het onverwachte.
Alessio's interesse ligt in het creëren van een originele vuurshow, waarbij hij zijn vaardigheden
gebruikt om een verhaal te vertellen.
Beide artiesten gebruiken de gemeenschappelijke taal van de theater-clown.
Samen maakten ze "Dance, Fire and Romance", een straattheatershow met vuur, waarmee ze sedert
2004 toeren over heel Europa.

professioneel /
professional /
professionnel

Fire, Dance & Romance
0:40 h oude act/old show/spectacle vieux
Een volledig nieuw concept van vuurshow,
een unieke, plezante, romantische, spectaculaire show die
zowel jong als oud kan boeien.
Indien je op zoek bent voor een romantische vuurdans, vraag
Creme & Brulè.
Het Italiaanse duo nodigt je uit om hen te volgen in het huwelijk
van vuur en clownerie, een komedie die ieders hart zal doen
smelten.

Een verrassende en poëtische show in een elegante en retro
atmosfeer, vol geestige grappen, plezante vuur-accidenten en
fonkelende regens.
Een fascinerend verhaal verteld zonder woorden door twee
clowns die dansen op het ritme van de swing, spelend met het
vuur van de liefde.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

uur

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

openlucht
22:30

plaats

voorstelling
7/1 Fire, Dance & Romance

22:30

7/1 Fire, Dance & Romance

duur
00:40 h

00:40 h

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

de Stijle, Want…
Nederland

www.destijlewant.nl

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

professioneel /
professional /
professionnel

Toni Ronaldoni
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Hooggeëerd publiek, het traditionele familiecircus beleeft zijn
wervelend reveil in deze meeslepende, dynamische pisteshow
van die fameuze maestro Toni Ronaldoni, winnaar van de
gouden tapir van San Benedetto. De eerste voorstelling in de
lange historie van de Stijle, Want… (sedert 1984) die geschikt is
voor alle leeftijden is een mijlpaal. Nooit eerder vertoond. Beleef
deze ongeëvenaarde, betoverende wederopleving van het
circus zoals circus hoort te zijn. Bravo, bravissimo!

Duur ± 140 seconden, voor 1 tot 15 personen tegelijk, alle
leeftijden (kinderen mèt begeleiding) Foto: Alex Vercauteren

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:00
17:30

4/1 Toni Ronaldoni
4/1 Toni Ronaldoni

01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

15:00
17:30

4/1 Toni Ronaldoni
4/1 Toni Ronaldoni

01:30 h
01:30 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:00
17:30

E/1 Toni Ronaldoni
E/1 Toni Ronaldoni

01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

15:00
17:30

E/1 Toni Ronaldoni
E/1 Toni Ronaldoni

01:30 h
01:30 h

De Vuurmeesters
België

www.devuurmeesters.be

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

professioneel /
professional /
professionnel

De Vuurparade
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
De Vuurmeesters wagen zich in de straten. De Vuurparade valt
je wereld binnen en verovert haar te vuur en te zwaard. Ze snijdt
zich een weg doorheen de stad, omsingelt het marktplein en
trekt er uiteindelijk een vurige lijn dwars doorheen. Maar voel je
niet geïntimideerd, ze verdwijnen even snel als ze gekomen zijn
en voor je het weet zal de vrede in je achtertuin zijn
weergekeerd. De Vuurparade is inzetbaar in de meest
uiteenlopende locaties, duurt een half uur tot een uur en start
bij voorkeur tijdens of na schemering.

vuurlandschappen en vuurkunstwerken
3:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
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
misschien 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 paar grote eye-catchers voor zoals
bijvoorbeeld de vuurpoort, de water-vuurinstallatie of de
brandende reus.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

uur

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

openlucht
21:00
21:15
22:45

plaats

voorstelling
8/1 vuurlandschappen en vuurkunstwerken
5/1 De Vuurparade
5/1 De Vuurparade

21:00
21:15
22:45

8/1 vuurlandschappen en vuurkunstwerken
5/1 De Vuurparade
5/1 De Vuurparade

duur
03:00 h
00:45 h
00:45 h
03:00 h
00:45 h
00:45 h

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Dikothomia Cia
Spanje

www.dikothomia.net

Ze hebben elkaar voor het eerst ontmoet aan de École de Cirque Carampa de Madrid (2004/2006) en
begonnen er een korte maar verrijkende relatie als hand-to-hand duo, tot hun wegen uit elkaar
gingen om zich te specialiseren in elk hun eigen discipline.
Endika: jongleren en beweging in Duitsland en in België. Barbara: evenwicht op handen en acrobatie
in Spanje, Engeland en Italië.
Na twee jaar ontmoetten ze elkaar opnieuw als circusartiesten in de productie "El Ray que rabió" (R.
Chapi) van Teatro de la Zarzuela: een revolutionair werk omdat - alhoewel het genre eerder klassiek
is - directeur Luis Olmos met de hulp van choreograaf Michelle Man een lyrisch circus creëerden die
moeilijk te ontkennen viel. Tijdens het spelen van deze voorstelling kregen ze opnieuw het verlangen
om samen te spelen. Ze maakten twee korte voorstellingen (Endika "22:55" et Barbara "Shade") en
beslisten om het gezelschap Dikothomia op te richten waarmee ze zich wilden profileren met "circus
als lichaamstaal". Alhoewel ze rekening houden met het belang van circustechnieken, toch hebben
ze gekozen om deze te gebruiken als instrumenten om te praten over emoties en ervaringen... die
van hen en van het imaginaire.

professioneel /
professional /
professionnel

Spazi…O
0:55 h oude act/old show/spectacle vieux
Ruimtes zonder ruimte, imaginaire muren die gelijktijdige
werkelijkheden scheiden, waar het effectieve geen praktisch nut
heeft.
Een vrouw, een man en al hun relaties, twee vrienden, een
koppel, hun kinderen, de oudere personen, een vader en zijn
dochter...
Emoties die aantrekken en afstoten, naderen en verwijderen in
de zoektocht naar een zin, een betekenis in de realiteit van
zichzelf om verenigd te blijven zonder op te houden één te zijn.

Circus als lichaamstaal. De expressie staat boven de verbazing.
"Spazi... O" probeert minimalistisch te zijn in de scenografie:
witte lijnen op een zwart oppervlak, een grondplan van een niet
conventioneel logement.
Een pyramidale structuur, in combinatie met de lijnen op de
grond, evoceert een derde dimensie. Enkele voorwerpen - een
stoel, een krukje, een toilet en kussens maken er een levendig
organisme van.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:45
17:15

9/1 Spazi…O
9/1 Spazi…O

00:55 h
00:55 h

zondag

08/04/2018

14:45
17:15

9/1 Spazi…O
9/1 Spazi…O

00:55 h
00:55 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:45

H/1 Spazi…O

00:55 h

zondag

08/04/2018

14:45

H/1 Spazi…O

00:55 h

Djuggledy
Duitsland

www.djuggledy.com

Jan Manske is DJuggledy, een performer, jongleur en showbeest uit Berlijn die al sinds 2000 overal
in Europa optreedt.
Hij maakte al drie verschillende shows. In 2005 brengt hij al zijn ervaring samen in de show "El
Diabolo" waarmee hij veel prijzen won en naar meer dan 20 landen reisde, waar hij deel uitmaakte
van bekende festivals, o.a.:
- Worldbuskersfestival Christchurch (NZ)
- Limburg Festival (NL)
- SZIGET Festival (HU)
- ComedyArts Festival Moers (D)
- I.S.T.F. Gent (B)
- La Mercé Barcelona (ESP/CAT)
- ZOMER Menen/ Lauwe (B)
- Akko Fringe (ISR)
- Theaterfestival Boulevard (NL)
- Gauklerfestival Attendorn (D)

professioneel /
professional /
professionnel

El Diabolo
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
40 minuten ontspanning, positieve energie en diabolo techniek
van hoog niveau gecombineerd met heel veel trucjes en ideeën.
Met opzwepende muziek in de achtergrond beheerst hij het
podium met zijn spontane en buitengewone stijl.
De diabolo-express doet het publiek lachen, in de handen
klappen en met open mond genieten.

Djuggledy is een virtuoze diabolo jongleur, met een heel eigen
stijl en een Berlijnse tongval om van te snoepen.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

openlucht

uur

plaats

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

duur

16:15

2/1 El Diabolo

00:45 h

18:15

2/1 El Diabolo

00:45 h

16:15

2/1 El Diabolo

00:45 h

18:15

2/1 El Diabolo

00:45 h

regenprogramma
dag

voorstelling

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

16:30

A/2 El Diabolo

00:45 h

16:30

A/2 El Diabolo

00:45 h

08/04/2018

Dolle Pret
België

www.dollepret.be

Dolle Pret biedt sinds 1995 animaties aan op tal van evenementen. Hun specialiteit zijn levende
standbeelden, mime animaties en acrobatische animaties op stelten. Al hun acts zijn zeer interactief.
Na Reptiel Gecko en Ea Varna willen ze met Opi Bench terug een sterke artistieke act neerzetten. Een
act met diepgang, een verhaal en poëzie.

professioneel /
professional /
professionnel

Opi Bench
1:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Deze vriendelijke grootvader heeft afgesproken met zijn
kleinkind. Als verrassing kocht hij enkele kleurrijke
ballonnetjes. In afwachting tot de komst van zijn kleinkind rust
hij even uit op het bankje.
Echter, de ballonnen zijn zo sterk dat ze grootvader optillen.
Gelukkig kan hij net op tijd met zijn wandelstok de bank
vastgrijpen.
Omdat hij best goed hangt, wacht hij zo rustig op zijn kleinkind.

Ea Varna
0:40 h oude act/old show/spectacle vieux
Al meer dan 3820 jaar dwaalt er een tot nog toe onbekend
wezen van maar liefst 4 meter door onze oerbossen! Deze
beschermer van de natuur legde kilometers af om in contact te
treden met het mensenras. Deze goedaardige lobbes met
loodzware en luide stem, spreekt iedereen aan in zijn
onbekende elfentaal. Gelukkig spreekt hij heel traag en gebruikt
hij veel lichaamstaal zodat zelfs de allerkleinsten hem
begrijpen. Ea Varna heeft de "muziek van de natuur" met zich
meegenomen die dan ook door iedereen te horen is.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:15
19:00

2/1 Ea Varna
2/1 Opi Bench
2/1 Opi Bench

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

zondag

08/04/2018

14:30
17:15
19:00

2/1 Ea Varna
2/1 Opi Bench
2/1 Opi Bench

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

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:15

A/1 Ea Varna
A/1 Opi Bench

00:40 h
01:00 h

zondag

08/04/2018

14:30
17:15

A/1 Ea Varna
A/1 Opi Bench

00:40 h
01:00 h

Dudu & Cia
Spanje

http://www.lamaleta.
cat/en/espectacles/insomni-2/

Eduard Arnalot (Dudu) begon als clown toen hij nog een kind was. Later schoolde hij zichzelf bij
onder leiding van professionelen zoals onder andere Eric de Bont, John Davidson, Moshe Cohen,
Johnny Melvine en David Gol.
Vanaf 1995 werkte hij als clown voor verschillende theater-, clown- en circusgezelschappen (Cous
Cous Clown, Discípulos de Morales, La Fura dels Baus, S’arruga, Essència de Nit, Unicornis,…).
In 2005 bracht hij zijn eerste eigen solo-voorstelling, "Dudadas", clownesk physiek theater, waarmee
hij toerde in Spanje en het buitenland.
In 2010 ging "Calma" in première, een indoor-show die hij speelde tot in 2011. Dan werd hij gevraagd
door Cirque du Soleil om mee te spelen als Paarse Clown in de show "Alegria". Daarmee toerde hij
twee seizoenen doorheen Europa.
In 2013 keert hij terug met zijn straat-voorstelling "El Nïu". Hij brengt deze voorstelling op de
Balearen, in Frankrijk, Rusland, Italië, Nederland, België, Portugal en Engeland.

professioneel /
professional /
professionnel

Nu is hij klaar voor zijn nieuwe show: "Insomni".
Insomni
0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een dorpsplein met een oud bed, een clown klaar om te gaan
slapen. Maar de mensen, geluiden, verrassingen en andere
storende elementen beletten hem te rusten tot hij Isomnia
bereikt, van waaruit hij een poëtische, intieme reis begint, vol
surrealistische situaties.
Insomni is de nieuwe voorstelling van Dudu Arnalot, een clown
die ons uitnodigt om te genieten van een symbolische en
unieke ervaring in een gemoedelijke sfeer waarbij de lach nooit
ver weg is

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

openlucht

uur

plaats

voorstelling

duur

20:15

3/1 Insomni

00:40 h

zaterdag

07/04/2018

17:15
20:15

3/1 Insomni
3/1 Insomni

00:40 h
00:40 h

zondag

08/04/2018

17:15

3/1 Insomni

00:40 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

20:15

C/1 Insomni

00:40 h

zaterdag

07/04/2018

17:15
20:15

C/1 Insomni
C/1 Insomni

00:40 h
00:40 h

zondag

08/04/2018

17:15

C/1 Insomni

00:40 h

Duo Berlingo
België

www.duoberlingo.com

https://www.facebook.
com/DuoBerlingo/

Duo Berlingo is het nieuwe circusgezelschap van Niels en Samuel, de twee ontmoetten elkaar in de
wereld van het circus. Na jaren vol projecten, lessen, producties en avonturen, beslissen ze om
samen een voorstelling te maken. Raakvlakken in hun visie op het leven en wat ze hiermee willen
aanvangen dienen als inspiratiebron en vormen de rode draad doorheen het creatieproces.
Wie zijn we? Wie zijn we ten opzichte van elkaar? Waarom doen we wat we doen? Welke paden
zullen we bewandelen en kunnen we hiermee een manier vinden om meer gerichte keuzes te maken?
Hoe kunnen we leven zonder te klagen?
Deze vragen vormen het vertrekpunt voor de voorstelling. Spelen, relativeren, durven, afvragen en
bevragen. Niet oordelen , niet pretenderen, eerder roeren en beroeren. Daarvoor staat Duo Berlingo.

professioneel /
professional /
professionnel

No way back
0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
‘No Way Back’ vertelt over de zoektocht van twee vrienden.
Over de pogingen die ze ondernemen om vat te krijgen op de
situatie.
Ze verliezen zich in hun eigen spelregels en gaan tot het
uiterste.
Tot de torens vallen...
Een komische circusvoorstelling over speelsheid
kameraadschap, tweespalt
en ook een beetje over het leven.

‘No Way Back’ is de eerste voorstelling van het kersverse
gezelschap ‘Duo Berlingo’. Twee kameraden met een fascinatie
voor bakken.
Er is geen weg terug. De zoektocht is bezig. Ver van
comfortzones en zekerheden proberen zij dromen na te jagen.
Gedreven door onrust en het verlangen om limieten te
verkennen. Hoe hoger de torens, hoe dichter de dromen.
Of is dit een illusie?

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

16:45
19:00

5/1 No way back
5/1 No way back

00:40 h
00:40 h

zondag

08/04/2018

16:45

5/1 No way back

00:40 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

16:45

B/1 No way back

00:40 h

zondag

08/04/2018

16:45

B/1 No way back

00:40 h

Dwaallicht vzw
België

www.toverspel.be

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

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

ALLEMAAL LICHTJES
Dit is hun grote formule voor het aankleden van een middelgroot park. 4 dagen lang verbouwen ze de
locatie met tal van installaties tot een poëtisch, feeëriek landschap. Hun decoraties worden
aangevuld met kleine animaties zoals dans, muziek, schaduwtekenen en plaatselijke inbreng.
Minstens 2 dagen voor publiek.
Sfeer
3:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

vzw Dwaallicht wil dit jaar het accent leggen op speciale
bouwsels op vraag van de organisator, om aan te tonen dat ze
heel flexibel kunnen ontwerpen.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

uur

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

openlucht
21:00
21:00

plaats

voorstelling
3/4 Sfeer
3/4 Sfeer

21:00
21:00

3/4 Sfeer
3/4 Sfeer

duur
03:00 h
03:00 h
03:00 h
03:00 h

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Electric Circus
Nederland

www.electric-circus.eu

Electric Circus is een samenwerking tussen uitvinder Fred Abels en poppenspeler Mirjam
langemeijer. Sinds 2004 verkennen ze nieuwe benaderingen van poppenspel en pionieren hiermee
op het gebied van straat- en poppen-theater. Door het combineren van moderne technieken als
animatronics samen met puur poppenspel creëren zij een unieke vorm van theater. ze worden met
hun werk over de hele wereld uitgenodigd. De laatste jaren neigt hun werk terug te keren naar
installatie-kunst maar ze gebruiken nog steeds het festival gebeuren als platform zodat een groot
verscheidenheid aan mensen met hun wonderlijke creaties in aanraking kan komen.

professioneel /
professional /
professionnel

Headspace
1:50 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Headspace is een installatie met mechanica en poppen die
volautomatisch aangestuurd worden. Eén persoon uit het
publiek kan plaats nemen in een groot hoofd, dat als een helm
opgezet wordt. Voor 2 minuten wordt hij/zij ondergedompeld in
een mechanisch schouwspel dat op een intieme en persoonlijke
manier beleefd kan worden. De installatie is doorlopend, het
publiek kan om de beurt in één van de 4 hoofden plaats nemen.

Het concept is een rustige ruimte te creëren voor het publiek,
even afgesloten van de buitenwereld. Gelegenheid voor een
meditatieve en onderhoudende ervaring waarin van alles kan
gebeuren. Alles wat er te zien en te horen valt, is tastbaar
aanwezig, vlak voor de neus van het publiek, voor één stel
ogen. Het mobieltje kan niet mee naar binnen het is een
ervaring die enkel op dat moment plaats vind…in Headspace.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:00

4/1 Headspace
4/1 Headspace

01:50 h
01:50 h

zondag

08/04/2018

14:30
17:00

4/1 Headspace
4/1 Headspace

01:50 h
01:50 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:00

E/3 Headspace
E/3 Headspace

01:50 h
01:50 h

zondag

08/04/2018

14:30
17:00

E/3 Headspace
E/3 Headspace

01:50 h
01:50 h

Exoot
Nederland

www.exoot.info

EXOOT de verzamelnaam van de objecten, installaties en acts van Tristan Kruithof.
Onder zijn artistieke en productionele leiding treedt EXOOT op als collectief tijdens festivals
en evenementen.
Aan de ene kant zijn ze gespecialiseerd in uniek uitziende mobiele DJ acts. Aan de andere kant
treden ze op met interactieve objecten en installaties.'

professioneel /
professional /
professionnel

ami6
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
AMI 6’ is de nieuwste installatie van Exoot. Een volgende stap
in een serie interactieve oldtimers.
Een opdringerige Citroen met een flinke dosis positivisme
danst, vliegt en swingt over straat op zoek naar metgezellen.
Exoot blinkt uit in interactieve mobiele objecten en vintage DJ
acts.

Radio Barkas, Velo Electro en Ami6
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De bedoeling is: en plek maken waar Radio Barkas plaatjes
draait, Velo Electro als game-station PACMAN speelt met het
publiek in 3D P en van waaruit de Ami6 routes aflegt.
Drie verrassende omgebouwde auto's bij elkaar.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

openlucht

uur

plaats

voorstelling

duur

21:00

4/1 Radio Barkas, Velo Electro en Ami6

01:30 h

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:00
21:00

13/1 Radio Barkas, Velo Electro en Ami6
13/1 Radio Barkas, Velo Electro en Ami6
4/1 Radio Barkas, Velo Electro en Ami6

01:30 h
01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
17:00

13/1 Radio Barkas, Velo Electro en Ami6
13/1 Radio Barkas, Velo Electro en Ami6

01:30 h
01:30 h

regenprogramma

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:00

N/1 Radio Barkas, Velo Electro en Ami6
N/1 Radio Barkas, Velo Electro en Ami6

01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
17:00

N/1 Radio Barkas, Velo Electro en Ami6
N/1 Radio Barkas, Velo Electro en Ami6

01:30 h
01:30 h

EyeBurn
Nederland

www.eyeburn.nl

EyeBurn is een tribe van bouwers, jongleurs, verhalenvertellers en spektakel makers, allemaal met
dezelfde passie: Vuur.
Als al hun kunsten samen komen, ontstaat de magie.
Voel de warmte op je huid, zie de wolken van vuur opstijgen. Beleef de prachtige uitvindingen, en
geniet van de performers.

professioneel /
professional /
professionnel

Op nationale televisie is EyeBurn te zien geweest bij: Floriade opening ceremonie, 70 jaar bevrijding,
Het nationale aftel moment, live tijdens oud en nieuw (2012 & 2016). Festivals in België en Nederland
oa op: Lichtfeest Lissewege, Lokeren, Oerol, Overpelt, Festival Mundial, Genk, Noorderzon,
Nijmeegse vierdaagse, Museum nacht Utrecht.

Dragul (werktitel)
0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
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 6 meter hoog, tegelijk mythisch als industrieel,
zal vragen beantwoorden maar ook nieuwe oproepen.

Uzz
0:20 h oude act/old show/spectacle vieux
Dit eigenaardig volkje gunt u een kijkje in hun wereld. Vanaf een
stellage die tot wel 4 meter hoog opgebouwd wordt, komen de
routines op 3 verschillende niveaus op u af.
Geen enkele andere Nederlandse vuur compagnie verenigt zo
veel verschillende disciplines in één show, van jongleren tot
kung fu. Salto’s, tango en brandende springtouwen, alles komt
voorbij flitsen tijdens dit locatie theater stuk voor de ‘ MTV
generatie’.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

uur

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

openlucht
22:30

plaats

voorstelling
9/1 Uzz

22:30

9/1 Uzz

duur
00:20 h

00:20 h

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Fabuloka
Nederland

www.fabuloka.com

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

professioneel /
professional /
professionnel

Contra
0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een witte dame komt aanlopen met haar rolkoffer. Opeens komt
er een zwarte hand tevoorschijn. Er ontstaat een mensfiguur; de
dame heeft een schaduw gekregen. In een acrobatisch duet
verliest de dame haar witte kledingstukken, waaronder zij ook
zwart blijkt te zijn. De twee figuren smelten samen tot een
energiek schaduwwezen met acht ledematen. Zal de vrouw nog
terugkeren uit de schaduwwereld?

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:45
16:30
18:45

3/1 Contra
3/1 Contra
3/1 Contra

00:25 h
00:25 h
00:25 h

zondag

08/04/2018

14:45
16:30

3/1 Contra
3/1 Contra

00:25 h
00:25 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:45
16:30

C/1 Contra
C/1 Contra

00:25 h
00:25 h

zondag

08/04/2018

14:45
16:30

C/1 Contra
C/1 Contra

00:25 h
00:25 h

Fadunito - Ferran Orobitg
Spanje

www.fadunito.com

Fadunito werd opgericht door Ferran Orobitg en Ivan Alcoba. Sinds 2003 opteerden ze voor
straattheater voor elk soort publiek. Al hun shows hebben een kritische kijk, naast het pure
entertainment.
Ferran Orobitg is een van de leidinggevende figuren in het wereldwijd straattheater. Met Fadunito
speelde hij op de meest populaire festivals in de hele wereld. "The Big Family", een van zijn creaties
(2006) won de ARC Award van de Managers' Assotiation of Catalonia voor de beste
straatvoorstelling van 2006. In 2007 ging Orobitg naar Marseille (Frankrijk) om straattheater te gaan
studeren aan de FAI AR en deed er een project over toegankelijkheid in de openbare ruimte:
"Accessible" (2010). Vanuit dit project ontstond een nieuwe show: "Ceci 3.0", een telegeleide rolstoel
die in interactie gaat met de toeschouwer in de straat. Na ongeveer 15 jaar werken in verschillende
samenwerkingsprojecten voelde Ferran de nood aan een solo project, in confrontatie met al zijn
artistieke kopzorgen en vooral op de eerste plaats met zijn eigen limieten.

professioneel /
professional /
professionnel

Limits
0:50 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Barrières zitten meer in onszelf dan rondom ons.
"Limits" is een multidisciplinaire fysieke "solo" show, waarbij
gebruik gemaakt wordt van clownerie, circus, muziek en
beweging.
Geïnspireerd door Jorge Bucay's verhaal "The Chained
Elephant" zien we een man vechten met angst, vooraf bepaalde
opinies, sociale en culturele beperkingen en een hulde brengen
aan onze individuele mogelijkheden.

Een pleidooi voor de mogelijkheden en potentieel van de
mensen.
Gemaakt voor op straat en op niet conventionele plaatsen.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

18:30
22:15

7/1 Limits
8/1 Limits

00:50 h
00:50 h

zondag

08/04/2018

18:30

7/1 Limits

00:50 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

18:30

B/1 Limits

00:50 h

zondag

08/04/2018

18:30

B/1 Limits

00:50 h

Fadunito - Grib
Spanje

www.fadunito.com

Fadunito werd opgericht door Ferran Orobitg en Ivan Alcoba. Sinds 2003 opteerden ze voor
straattheater voor elk soort publiek. Al hun shows hebben een kritische kijk, naast het pure
entertainment.

professioneel /
professional /
professionnel

Ivan Alcoba (GRIB): GRIB is het project van de acteur en clown met meer dan 15 jaar ervaring,
getraind tijdens verschillende cursussen in de Aula de teatre de Lleida (Catalonia). Hij volgde een
opleiding clown bij verschillende specialisten: Philippe Goulier, Jango Edwards, Leo Bassi, ... en
leerde object-manipulatie bij Claudio Hochman. Ivan werkte bij verschillende theatergezelschappen.

Music Box
0:50 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
"Er is iets dat belangrijker is dan logica: verbeelding" (Alfred
Hitchcock)
Een zonderlinge figuur komt eraan, muziek spelend op een
kleine muziekdoos. Plots ontdekt hij een reuzengrote
muziekdoos op het podium.... maar ze werkt niet, dus probeert
hij ze te herstellen.
Wanneer hij de doos opent beginnen de problemen. Enkele
muziekinstrumenten komen te voorschijn, maar hij weet niet
hoe ze te gebruiken.

Tot hij uiteindelijk - met de hulp van het publiek - muziek kan
laten klinken uit de grote muziekdoos.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:45

12/1 Music Box

00:50 h

zondag

08/04/2018

15:45

12/1 Music Box

00:50 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:45

K/2 Music Box

00:50 h

zondag

08/04/2018

15:45

K/2 Music Box

00:50 h

Frans Custers
Nederland

www.franscusters.nl

Voor Frans Custers is dans, theater en toneel altijd een vanzelfsprekendheid geweest. Op de lagere
school organiseerde hij een circus/toneel-middag voor de klasgenoten. Dat theater de hoofdrol in
zijn leven zou gaan spelen werd tijdens zijn vervolgopleiding in Eindhoven een feit.
Hij greep elke mogelijkheid aan om zijn theatrale behoeften te bevredigen. Dat begon in 1981 met
straattheater. Met een rol toiletpapier, als afbakening voor een speelplek, werd een act opgebouwd.
Tijdens clowns-cursussen en door veel praktijkervaring leerde hij de inzichten, die nodig zijn om het
publiek onbevangen tegemoet te treden. Tenslotte koos hij voor een meer serieuze aanpak. Zo
ontstond het succesvolle Duo Het Elftal. Na vele jaren productieve samenwerking ging Frans in 1990
alléén verder. Hij groeide uit tot een theaterman,die kans ziet keer op keer zijn publiek te boeien. Met
weinig meer dan zichzelf gaan de loopacts steeds meer op theater lijken en ziet hij de kans zijn
publiek voor langere tijd te boeien. Als danser bij bewegingstheater Het Klein in Eindhoven
ontwikkelt hij zich van pantomimespeler tot bewegingskunstenaar. Door scholing in diverse
dansvormen, mime, fools, zang en akrobatiek maakt hij zich een breed scala van mogelijkheden
eigen om zijn artistieke aspiraties te verwezenlijken. Hij ontwikkelt een geheel eigen
bewegingspatroon, waaruit een grote affiniteit blijkt met de Japanse Butoh-dans.

professioneel /
professional /
professionnel

Marthilda Sliert, Waarzegster
2:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Marthilda Sliert wordt regelmatig door mensen gevraagd hun
toekomst te komen voorspellen. Voor haar aanleiding om een
goed geoutilleerde waarzegstertent te laten bouwen en zich als
waarzegster in te laten huren. Echter, als ze haar werk wil doen
wordt ze steeds lastig gevallen door ronddolende mystieke
krachten en energieën van klanten die hun energiehuishouding
niet onder controle hebben. Daardoor raakt Marthilda compleet
van slag maar uiteindelijk weet ze de draad toch weer op te
pakken.

Soms geeft ze de gasten de schuld omdat die volgens haar te
onstuimig zijn. Maar als het even kan ‘speelt’ ze de therapeut en
voorziet ze haar klanten ongevraagd van waardevolle adviezen.
Overigens zijn de voorspellingen van Marthilda geen garantie
voor geluk in het verdere leven………
De bezoekers worden actief bij de ‘toekomstvoorspelling’
betrokken. Doorgaans gebeuren er de gekste dingen, krijgt
hilariteit de overhand, en wordt het een absurde vertoning
waarbij de hele tent begint te schudden en te roken.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:30

4/1 Marthilda Sliert, Waarzegster
4/1 Marthilda Sliert, Waarzegster

02:00 h
02:00 h

zondag

08/04/2018

14:30
17:30

4/1 Marthilda Sliert, Waarzegster
4/1 Marthilda Sliert, Waarzegster

02:00 h
02:00 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:30

E/1 Marthilda Sliert, Waarzegster
E/1 Marthilda Sliert, Waarzegster

02:00 h
02:00 h

zondag

08/04/2018

14:30
17:30

E/1 Marthilda Sliert, Waarzegster
E/1 Marthilda Sliert, Waarzegster

02:00 h
02:00 h

Gekke Fietsen Museum
België

www.oudesmisse.be

Bezoek het Gekke Fietsen Museum in Merendree en test je behendigheid op hun vreemde vehikels,
verpoos even op het 'Terras Automatique' of beleef Wim's One Man Bike Band live!
Ze komen ook naar je toe voor de opluistering van je feestje. Ze entertainen kinderen, volwassenen
en volwassen kinderen. Alles is mogelijk!

professioneel /
professional /
professionnel

Gekke Fietsen Museum
1:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Zij beschikken over een 30-tal gekke fietsen geschikt voor alle
leeftijden waar de mensen vrij op mogen rondrijden; de
toeschouwers worden circusartiest..
Daarbij een barfiets aangedreven baravan waar
fietsgerelateerde drankjes en hapjes geserveerd worden.
Dit alles ondersteund door een one man band.
'Bicycles Beer and Bemusement'.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:30
18:30

21/2 Gekke Fietsen Museum
21/2 Gekke Fietsen Museum
21/2 Gekke Fietsen Museum

01:30 h
01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:30
18:30

21/2 Gekke Fietsen Museum
21/2 Gekke Fietsen Museum
21/2 Gekke Fietsen Museum

01:30 h
01:30 h
01:30 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

plaats

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Globus Hystericus
Slovenië

www.globus-hystericus.org

Road to Tadam is een straat-avontuur in de traditie van Indiana Jones en de Three Stoges. De vier
acteurs uit USA, Oekraïne en Slovenië begonnen te toeren in 2013.
Het origineel trio (Alenka Marinič, Anja Bezlova, en Justin Durel) hebben elkaar ontmoet terwijl ze
studeerden aan de International School of Physical Theatre Helikos in Florence, Italië. In 2012
begonnen ze te experimenteren met een podium van 1 x 1 m.: een korte straatvoorstelling op deze
beperkte ruimte. In 2013 groeide dit idee uit tot een volledige show, waarin het 1 x 1 m. podium wordt
gebruikt als meer dan enkel een podium. Geïnspireerd door de pedagogie van Jacques Lecoq en de
straattheater-tradities in de commedia dell'arte, creëerden ze "Road to Tadam", een opwindend
avontuur en unieke straattheater-ervaring, waarbij ze stijlen van fysiek theater combineren met
komedie, clownerie en pantomime. In 2014 nodigde ze Alla Abramova (een actrice en clown van
Oekraïne) uit om mee te doen met Road toTadam. De show is gevuld met eenvoudige humor en
strakke mime-technieken.
Road to Tadam werd gespeeld op verschillende festivals, o.a. in Slovenië (Ana Desetnica, Lent,
Kamfest, SWISST), in Kroatië (Festival Street Talks), in Montenegro (Festival International Alternative
Theatre), en in Nederland (International Street Theatre Festival SPOFFIN), ...

professioneel /
professional /
professionnel

Road to Tadam
0:35 h oude act/old show/spectacle vieux
EEN KAART
DRIE AVONTURIERS
EEN BERG, EEN KLIF, EEN VULKAAN!
EEN MYSTERIEUS EILAND VOL GEVAREN!
EN EEN BEGRAVEN SCHAT DIE HET GEHEIM VOOR GELUK
ZOU KUNNEN BEVATTEN.
DIT ALLES IN ÉÉN STRAAT! ALLEMAAL OP DE...

Twee ervaren avonturiers en een volslagen idioot trekken erop
uit om de verloren schat van Tadam te vinden! Met drie
objecten op één plaats nemen ze je mee op een doldwaze reis:
vliegen met vliegtuigen van de bergen, raften over watervallen
en rennen van uitbarstende vulkanen! Een gedurfd avontuur
door de wildernis, dit alles in een straat midden in de stad.
Road to Tadam is een opwindend avontuur, een virtuoze show,
komisch gestoei en een metafoor voor iets waarnaar we
allemaal op zoek zijn... een beter leven.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:00
17:30

12/1 Road to Tadam
12/1 Road to Tadam

00:35 h
00:35 h

zondag

08/04/2018

15:00
17:30

12/1 Road to Tadam
12/1 Road to Tadam

00:35 h
00:35 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

17:30

K/2 Road to Tadam

00:35 h

17:30

K/2 Road to Tadam

00:35 h

08/04/2018

Gromic
Spanje

www.gromic.eu

Michael is afkomstig uit Brussel, spreekt 6 talen, maar je zal hem niet veel horen zeggen in de
hoedanigheid van zijn schattig alterego Gromic. Gromic spreekt niet, maar is zijn charmante zelf.
Geïnspireerd door oude tradities uit de wereld van clownerie en magie, wint zijn show vol visuele
humor de harten van zijn toeschouwers. Via de universele taal van de lach, werd Gromic gecreëerd
om plezier te brengen aan de bezoekers van theaters en festivals over de hele wereld.
Michael is erg toegewijd aan het verbeteren van de kunst van live acts, en geeft les aan het Masters
programma van Cultural Management in Gerona (Spanje). Daar deelt hij zijn ervaring als
professioneel artiest en geeft hij practische tips aan zijn studenten. Hij maakte programma’s zoals
“serpayaso.com” om honderden beginnende clowns te helpen de kwaliteit van hun shows te
verbeteren.
Vandaag wordt Michael Gueulette beschouwd als een getalenteerde professional, die zich toelegd op
cultuur, zijn alterego Gromic is een succes. Hij verblijft momenteel in Barcelona en reist voortdurend
om zijn unieke combinatie van magie en plezier in alle delen van de wereld te brengen.

professioneel /
professional /
professionnel

The Magomic Show
0:35 h oude act/old show/spectacle vieux
Een charmante landloper…
Een interactief publiek…
Een onvergetelijke ontmoeting!
Een tedere visuele comedy vol magie en gelach.
Voor u gecreëerd door Gromic…. en de magie van het moment!
The magomic show is een comedy geïnspireerd door
goochelaars en clownerie.

Welkom in de wereld van magische eenvoud!
Maak plezier als een kind. Lach en blijf lachen!
Ongeacht je leeftijd, waar je ook vandaan komt, Gromic brengt
je terug naar die magische onschuldige tijd van verwondering
en geluk die je lang verloren had geacht.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

16:00
18:30

13/1 The Magomic Show
12/1 The Magomic Show

00:35 h
00:35 h

zondag

08/04/2018

16:00
18:30

13/1 The Magomic Show
12/1 The Magomic Show

00:35 h
00:35 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

18:30

K/1 The Magomic Show

00:35 h

18:30

K/1 The Magomic Show

00:35 h

08/04/2018

Hercinia Arts Collective
Canada

www.herciniarts.com

Hercinia Arts Collective, opgericht in 2009, is een groep van hedendaagse circusartiesten die
baanbrekende voorstellingen maakt met memorabele figuren.
Hun leden waren te zien op TV, op podia en in de straat en toerden over heel de wereld. Met hun
achtergrond in luchtacrobatie, dans, theater, visuele kunst en door samenwerkingen met andere
artiesten op verschillende vlakken creëert Hercinia Arts Collective originele, multidisciplinaire
voorstellingen die boeien door hun vaardigheid op hoog niveau en een echt speelplezier.
Hoogtepunten waren onder andere Toronto International Buskerfest (2009-2016), Halifax
International Buskerfest (2016), STRUTT Wearable Art Show (2011-2014), Canada Days
performances in de Toronto City Hall (2017) en het Dubai Comedy Festival (2015).
Favoriete voorstellingen zijn o.a. hun acrobatische oma's The Stupendous Silver Sisters, hun luchtshow HASA, hun acrobatisch wandelend trio Money Fish en hun klimmend levend beeld Gargoyles.

professioneel /
professional /
professionnel

(re)moving Graffiti
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
(re)moving Graffiti is een levende kunstinstallatie waarbij de
acteurs in Graffiti-achtige bodysuits in interactie gaan met het
hun omgeving om beweegbare menselijke kunst te creëren.
De acteurs tekenen op de achtergronden. Door middel van hun
dans, acro balance, contortie, handbalans en fysiek theater
creëren ze opmerkelijke en onverwachte beelden in de
stedelijke omgeving. Deze opmerkelijke wondermooie
"installatie" is aanleiding voor een foto of om een conversatie te
starten.

(re)moving Graffiti maakte het debuut in Londen, Ontario’s
Petite Nuit Blanche in 2011. Sindsdien vond hun Graffitti haar
weg op zeer verscheiden evenementen, waaronder de Strutt
Wearable Art Show (2012), Buskers on the Bay in Saint John NB
(2012), The Back Street Urban Arts Festival (2015), Canada Days
at Nathan Phillips Square (2017) en een verrassend aantal Galas
en Special Events. Met deze act traden ze nog nooit op buiten
Canada.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:45
19:15

8/1 (re)moving Graffiti
16/1 (re)moving Graffiti
13/1 (re)moving Graffiti

00:45 h
00:45 h
00:45 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:45
19:15

8/1 (re)moving Graffiti
16/1 (re)moving Graffiti
13/1 (re)moving Graffiti

00:45 h
00:45 h
00:45 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:00

A/1 (re)moving Graffiti
P/1 (re)moving Graffiti

00:45 h
00:45 h

zondag

08/04/2018

14:30
17:00

A/1 (re)moving Graffiti
P/1 (re)moving Graffiti

00:45 h
00:45 h

Hirondelles
Nederland

www.hirondelles.eu

Hirondelles is een groep enthousiaste acrobaten die overal een uitdaging in zien en zich vooral
toeleggen op het maken van voorstellingen met emotie of dit nu onmacht, ongrijpbaarheid, liefde of
humor is, wij gaan er naar opzoek. De compagnie is ooit opgericht door Jans Bolder, de dochter van
twee circus/straattheater artiesten, die al jong in de voetsporen van haar ouders trad en zo al op heel
wat plaatsen heeft opgetreden. Al snel vond zij in Martijn Burgers een goede acrobatiek en
luchtacrobatiek partner, na jaren trainen is het een goed acrobatiek en trapeze duo. Ondertussen is
de man van Jans, Rik Bolder ook al een doorgewinterde artiest geworden en vormen ze met zijn
drieën een super team!

professioneel /
professional /
professionnel

Crêpes de la Bête
0:40 h oude act/old show/spectacle vieux
Het is al weer even geleden dat het beroemde crêpesrestaurant
van een vooraanstaande familie op zijn hoogtepunt was. De
tijden zijn veranderd en vanuit financiële overwegingen hebben
de nazaten het chique restaurant moeten verruilen voor een
paar tafeltjes en een keuken in de open lucht. Het is zwoegen en
zweten om het restaurant in stand te houden en er voor te
zorgen dat de al lang overleden grondleggers van het
restaurant zich niet omdraaien in hun graf.

Een spectaculaire voorstelling met (lucht) acrobatiek, jongleren,
humor en niet te vergeten: crêpes.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

zaterdag

07/04/2018

15:15
17:45

14/2 Crêpes de la Bête
14/2 Crêpes de la Bête

00:40 h
00:40 h

zondag

08/04/2018

15:15
17:45

14/2 Crêpes de la Bête
14/2 Crêpes de la Bête

00:40 h
00:40 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

plaats

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Holoqué
Spanje

www.holoque.es

Een gezelschap die kunst combineert met technologie. De bedoeling is shows te creëren die het
publiek (jong en oud) naar hun persoonlijke dromen brengt en de mensen uitnodigt om te reizen
door verschillende verhalen die onze wereld vol routines door de deuren van de verbeelding leidt.

professioneel /
professional /
professionnel

Holoqué wordt geleid door Diego Xavier Caicedo Melchiade, acteur, ontwerper, muzikant en maker.
Het gezelschap start in 2016 met een eerste show "L’óniric món de DINS" (De innerlijke wereld), een
korte voorstelling voor elke leeftijd.

The inner world
0:15 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een korte voorstelling voor elk publiek, waarbij de acteur de
interactie aangaat met holografische poppen.
De ster, Hakan, beseft dat hij leeg is van binnen. Zijn licht ging
uit.
Dit is de start van een reis om het licht terug te krijgen, een pad
dat hij deelt met verschillende persoonlijke voorwerpen die tot
leven komen en met zeer reële hologrammen in zijn
droomwereld.

Een voorstelling die plaatsvindt in een klein theater met plaats
voor 16 personen, gebouwd met gerecycleerd materiaal en met
een esthetiek geïnspireerd op de Inca-traditie.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:30
17:15
19:00

4/3 The inner world
4/3 The inner world
4/3 The inner world

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

zondag

08/04/2018

15:30
17:15
19:00

4/3 The inner world
4/3 The inner world
4/3 The inner world

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

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:30
17:15
19:00

E/3 The inner world
E/3 The inner world
E/3 The inner world

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

zondag

08/04/2018

15:30
17:15
19:00

E/3 The inner world
E/3 The inner world
E/3 The inner world

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

Irene de Paz
Spanje

www.irenedepaz.com

Zij begon haar artistieke opleiding in 2005 aan de Carampa Circusschool in Madrid (Sp). Nadien
verhuisde zij naar Buenos Aires om er te specialiseren in vaste koorddanser bij Ernesto Terri.
In 2008 nam zij deel aan de CRECE show, geproduceerd door de Teatro Circo Price en Cafam-pa. Zij
heeft ook in La Arena Company (Buenos Aires) gewerkt en bij Ima Circo (Curitiba – Brazilië). Hun
eerste show heette “Harto de Ti”.
Zij werkt met dans, object manipulatie, fysiek theater en een eigen taal.

professioneel /
professional /
professionnel

La Madeja (The Hank)
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Hoeveel mijl heb ik op het touw gelopen? Hoe vaak moet je
terugkeren om beter voorruit te geraken? Welke is het beste
moment om te stoppen? Je voeten lopen doelloos op een
rechte draad die steeds meer in de knoop raakt bij elke stap die
je zet, die je dromen samen vlecht en je pad weeft.
In verschillende culturen, is de kunst van het weven verbonden
met het ontstaan van de wereld en in veel mythes en legendes
is het een metafoor voor het leven. In de Griekse mythologie
symboliseert het de deugden zoals volharding en geduld.

Veel van deze deugden passen bij de kunst van het balanceren
op een koord. Koorddansen is een combinatie van concentratie,
spel en ritme, een manier om met je voet te weven op een recht
koord.
Het is ook geïnspireerd door draadpoppen, waarbij ik mijn
lichaam gebruik als een middel, ik creëer architecturale vormen
die veranderen en de lineaire ruimte van het koord verbreden.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

openlucht

uur

plaats

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

zondag

07/04/2018

08/04/2018

duur

21:45

5/1 La Madeja (The Hank)

00:30 h

15:45

5/1 La Madeja (The Hank)

00:30 h

21:45

5/1 La Madeja (The Hank)

00:30 h

15:45
18:15

5/1 La Madeja (The Hank)
5/1 La Madeja (The Hank)

00:30 h
00:30 h

regenprogramma
dag

voorstelling

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

21:45

D/1 La Madeja (The Hank)

00:30 h

15:45

D/1 La Madeja (The Hank)

00:30 h

21:45

D/1 La Madeja (The Hank)

00:30 h

15:45

D/1 La Madeja (The Hank)

00:30 h

Itinerània
Spanje

www.itinerania.com

Itinerània werd opgericht in 2006. De première van ‘El Laberint’ en ‘Les Cibicletes’ vond plaats in
Tona, Barcelona tijdens ‘La Fira de la Pesseta’. In 2012 volgde de première van ‘Titeretú’ op MAC
Festival (Barcelona) en van ‘Laberint II’ op Bonjour I “Hiver Festival” (Annemasse, Frankrijk). Het
gezelschap entertainde hun publiek op vele festivals zoals NNF (Norwich-UK), WTS (Nationaal
Theater van Londen-UK), MiramirO (Gent-BE), Olala (Lienz-AU), Kulturbörse (Freiburg- AL), FIA (S.
José-Costa Rica) of Flipside (Singapur). Maar de groep stond ook open voor een aantal speciale
projecten, zoals ‘El Laberint indoor’, die werd opgevoerd in de Bronx Theater van Brussel (belichting
door Quim Blancafort). ‘The Scientific Laberint’ werd dan weer gecrëeerd om de tiende verjaardag te
vieren van het Science Museum in Barcelona. Paco Hernández en Furti Coromina ontmoetten elkaar
in 2001 toen ze beiden werkten voor Joan Rovira, een meester in de kunst van herbruikbare
materialen. Regelmatig is er samenwerking met Katakrak company, Tombs Creatius en StRaDaCtivA.

professioneel /
professional /
professionnel

Hun installaties zijn hoofdzakelijk gemaakt van ijzer, hout en maken gebruik van zichtbare
mechanische constructies. De voorstellingen spreken alle leeftijdscategorieën aan.
Titeretú
6:00 h oude act/old show/spectacle vieux
"Titeretú" zijn 5 reuzengrote marionetten-handen gemaakt uit
ijzer en hout met hun mechanische ingewanden duidelijk
zichtbaar.
Het publiek is niet langer alleen maar toeschouwer, het wordt
de hoofdrolspeler van het verhaal: de pop!
Gebruik makend van het lichaam als eenvoudig werktuig speelt
de deelnemer een spel van evenwicht, precisie en coördinatie.

Who killed my rabbit?
2:00 h oude act/old show/spectacle vieux
De voorstelling draait rond een mysterieuze caravan die een
misdaad verbergt. Er is een moord geweest. Wie heeft mijn
konijn vermoord? Het publiek moet op zoek gaan naar de
moordenaar en de misdaad reconstrueren. De show begint
buiten de caravan waar een aantal elementen aanwijzingen
bevatten betreffende de misdaad om zo in de caravan te
geraken. Eenmaal binnen in de caravan ontdekken ze eindelijk
het ware verhaal en komen ze te weten wie het konijn gedood
heeft.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
15:00
18:00

21/4 Titeretú
21/4 Who killed my rabbit?
21/4 Who killed my rabbit?

06:00 h
02:00 h
02:00 h

zondag

08/04/2018

14:30
15:00
18:00

21/4 Titeretú
21/4 Who killed my rabbit?
21/4 Who killed my rabbit?

06:00 h
02:00 h
02:00 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:30
15:00
18:00

U/1 Titeretú
U/1 Who killed my rabbit?
U/1 Who killed my rabbit?

06:00 h
02:00 h
02:00 h

zondag

08/04/2018

14:30
15:00
18:00

U/1 Titeretú
U/1 Who killed my rabbit?
U/1 Who killed my rabbit?

06:00 h
02:00 h
02:00 h

Kaaimannen vzw
België

www.kaaimannen@telenet.be

In een soort ‘beau disordre’ ofte bevallige wanorde vonden ze elkaar voor het eerst in juni 2006 in
Boom en organiseerden ze Theater aan Twater I. Zij halen hun mosterd her en der, flirten met eigen
of andere stukken en met wonderschone vertellingen waarvan geen letter is gelogen maar waarvan
toch hier een daar mogelijks een woord is gefantaseerd. Hun achtergronden liggen in het
improvisatietheater, toneel, stand-up comedy, muziek, straattheater, animatie, beeldende kunst … en
… de kruisbestuiving van dit alles.
Op die manier bieden ze zonder winstbejag een breed platform aan alle jonge en minder jonge
podiumkunstenaars. Dat podium, dat kan overal zijn. Zelfs in een huiskamer.
Naast straatanimatie met allerhande typetjes brachten ze in theater de succesvolle monoloog Stafke
Far West, Liefdesverdriet voor beginners, de cabaretvoorstelling De Pyamaman en de straatact
Eieren koken voor Dummies. Dit jaar maken ze - naast dertien edities van Theater aan Twater - hun
comeback op straat met OiNk, the BIG Hap-PIG-ness show: een voorstelling waarvoor ze
samenwerkten met Theater Froe Froe (spelcoaching) en Dimitri Leue (script-advies).
Het semi-professionele gezelschap uit Boom speelt ten voordele van Circus Kummelé, hun eigen
sociaal circusatelier voor maatschappelijk kwetsbare jongeren in de Rupelstreek en Vaartland.

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

OiNK: Hap-PIG-ness
2:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Na 12 succesvolle jaren met 240 shows over heel de wereld is
WRAS gestopt met hun act PIG, een varken van 9 op 4 meter
groot.
vzw Kaaimannen, de organisatie achter Theater aan Twater en
sociaal circus Circus Kummelé, neemt deze internationale act
en alle rechten over en brengt er een nieuwe show in, ism
Theater Froe Froe en Dimitri Leue die beiden voor spelcoaching
zorgen. Froe Froe staat ook in ook voor de poppen.

De installatie - een eye-catcher op zich - staat een hele dag,
binnenin wordt gedurende 2x2 uur een korte act gespeeld van 5
à 6 minuten. Telkens kunnen tien personen, groot en klein, door
de spenen naar de act kijken. Mensen die enkel selfies willen
nemen of de installatie willen bezichtigen worden in de
omgeving rond het grote varken mee onderhouden.
In die zes minuten laten ze zien waar alles werkelijk om draait:
love is all you need ... even if you are a pig.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

uur

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

plaats

14:30
17:30

regenprogramma
dag

openlucht
voorstelling

duur

9/1 OiNK: Hap-PIG-ness
9/1 OiNK: Hap-PIG-ness

02:00 h
02:00 h

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Kartje Kilo
België

www.kartjekilo.be

STRAATTHEATER KARTJE KILO is gespecialiseerd in “guerrilla-theater”: plotseling duiken ze op in
het straatbeeld en zetten het publiek meteen op het verkeerde been. Voor je goed door hebt of dit nu
al dan niet écht is, word je geconfronteerd met de meest absurde toestanden. Hierbij vormen
verrassing, improvisatie en afwisseling de kernwoorden.

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Gevallen Held
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

In de wereld van het straattheater zijn levende standbeelden al
lang niet meer weg te denken. Niemand heeft zich echter ooit de
vraag gesteld wat de échte standbeelden hiervan denken. Kartje
Kilo legde z'n oor te luister en is erin geslaagd hen een stem te
geven…

Het standbeeld 'Gevallen held met jonge maagd' werd door de
Belgische beeldhouwer Jérôme Devoldere ter ere van François
Verbeke gemaakt. François is als soldaat van het leger van
Napoleon op 16 juni 1815 gevallen (gestruikeld over een
loszittend steentje). Na jarenlang stilzwijgen hebben François
en zijn jonge maagd Christine besloten om niet langer te
zwijgen en iedereen die er voorbij komt zal dat geweten
hebben...

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:30
18:30

3/3 Gevallen Held
3/3 Gevallen Held
3/3 Gevallen Held

01:30 h
01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:30
18:30

3/3 Gevallen Held
3/3 Gevallen Held
3/3 Gevallen Held

01:30 h
01:30 h
01:30 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

18:30

A/1 Gevallen Held

01:30 h

18:30

A/1 Gevallen Held

01:30 h

08/04/2018

Katakrak
Spanje

www.katakrak.com

Katakrak komt van Tona, een stad, 60 km. van Barcelona gelegen, naar het binnenland. In de 80's
kwamen veel originele ideeën in de wereld van de speeltuigen uit deze stad, met inbegrip van de
populaire Pesseta fair, de JocJoc fair, en ook het gezelschap "Guitox de 8", waarvoor ze tien jaar
werkten (1993-2003) en die voor hen de eigen start betekende.
Met de hulp van familie en vrienden werd Katakrak in 2004 opgericht door Sandra Sarda. In 2005
kwam David Gonzales aan boord om nieuwe spelen te creëren en het project te verrijken. In de vier
volgende jaren brecht het gezelschap hun eerste twee collecties uit: "L’Animalada" and "Els
Recicloperats", bekend in Spanje en Catalonië waar ze ongeveer 270 voorstellingen gaven. In 2009
begon Sandra alleen te werken en ze deelde ideeën, conversaties en nieuwe projecten met Itinerània,
La Cía, and Tombs Creatius. Het gezelschap begon de rest van Europa af te reizen en zelfs verder
dan dat, met de hulp van Peppe Cannata die aan boord kwam als internationaal productie manager
en met Silvia Cannata in Frankrijk. In 2013 voegden ze "Enginys Eko.poètiks" toe aan hun collectie
en begonnen ze workshops te geven ("Trastuss"). Dit werd een integraal deel van hun programmatie
in 2016. Katakrak is een project dat gebouwd en gevoed werd door veel mensen, zowel vrijwilligers
als betaalde krachten.

professioneel /
professional /
professionnel

L'Animalada
1:30 h oude act/old show/spectacle vieux
"L'Animalada", een collectie speeltuigen gebouwd met
gerecupereerd materiaal.
Dingen die we weggooien werden terug opgevist. Ze willen niet
opgegeven en vergeten worden wanneer ze ouder worden. Ze
ontsnapten aan hun triestig lot en werden speel-dieren.
De schroothoop kreeg langzaam vorm, kleur, stukjes
speeltoestel en heel veel vragen. Welk dier is dit? Hoe speel je
het? Is het moeilijk?

Kan je je inbeelden om kersen te geven aan een krokodil?
Wil je de olifant helpen om de bloemen water te geven?
Werd je ooit een bij, verloren in een bloemenveld?
Indien dit alles vreemd lijkt, maar ook plezant, dan is het omdat
je het verlangen van L'Animalada in je hebt.
Sommige dieren geven je een knipoog. Speel je mee?

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:30
18:30

21/4 L'Animalada
21/4 L'Animalada
21/4 L'Animalada

01:30 h
01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:30
18:30

21/4 L'Animalada
21/4 L'Animalada
21/4 L'Animalada

01:30 h
01:30 h
01:30 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:30
18:30

S/1 L'Animalada
S/1 L'Animalada
S/1 L'Animalada

01:30 h
01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:30
18:30

S/1 L'Animalada
S/1 L'Animalada
S/1 L'Animalada

01:30 h
01:30 h
01:30 h

La Trócola Circ
Spanje

www.latrocola.com

La Trócola Circ is een circusgezelschap wiens producties gebaseerd zijn op het onderzoek met
objecten. Vanuit een duidelijke verplichting voor vernieuwing onderzoeken ze verschillende
circusvormen en brengen die op scène.
In de voorbije jaren speelde La Trócola Circ heel veel voorstellingen van "Potted", hun eerste creatie
en waren daarmee te zien op belangrijke nationale en internationale festivals zoals: Umore Azoka,
Fira Tàrrega, Feten, Mostra d’Igualada, FIT Vilareal, Freiburg Kulturboerse en Paderborn
Kulturboerse, Trapezi, Sagunt a Scene, Kalerki or La Bisbal d’Empordà, Teatro Chapí, Teatro
Principal of Vitoria, Teatro Principal of Alicante, Teatro Rialto, en Teatro Jovellanos, ... .
Na deze periode voelden ze de nood andere circustalen te benaderen. Dit leidde hen tot een tweede
productie: "Emportats".
De bedoeling van het gezelschap is verder hun stempel te drukken met een show op hoog technisch
niveau met aandacht voor elk detail om hun publiek te verrassen en te boeien. Om de veelzijdigheid
van het object te benadrukken en het van de eigen context te ontdoen werd live-muziek toegevoegd,
waarvoor ook meteen twee nieuwe artiesten werden ingeschakeld.

professioneel /
professional /
professionnel

Potted
0:35 h oude act/old show/spectacle vieux
Een unieke en originele show, gebaseerd op het onderzoeken
van de ruimte, objecten, structuren en ritmes.. Ze willen de
essentie van het object benaderen en met circustechnieken een
directe communicatie met het publiek creëren, vol grote visuele
impact. Ze zoeken gemeenschappelijke punten tussen:
beeldende harmonie en chaos, statisch en dynamisch,
artificieel en organisch, zwaartekracht en gewichtloosheid, de
grenzen van het object en mensen, en het onbegrensde... dit
alles in de vorm van entertainment en visuele poëzie.

Emportats
0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Emportats is een circusvoorstelling voor elk publiek. Het is
gebaseerd op de combinatie van verschillende disciplines:
acrobatie, jongleren, live-muziek, onderzoek van objecten (in dit
geval: deuren). Open, toe, het zichtbare en het onzichtbare zijn
ideeën die voortdurend aan bod komen vanuit verschillende
invalshoeken: humor, poëzie, het neerzetten van beelden... Het
is een show waarbij coördinatie, precisie en energie de
gevestigde grenzen overwinnen en duidelijk maakt dat
onverschilligheid geen optie is.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:45
18:30

8/1 Emportats
8/1 Emportats

00:40 h
00:40 h

zondag

08/04/2018

15:45
18:30

8/1 Potted
8/1 Potted

00:35 h
00:35 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:45
18:30

H/1 Emportats
H/1 Emportats

00:40 h
00:40 h

zondag

08/04/2018

15:45
18:45

H/1 Potted
H/1 Potted

00:35 h
00:35 h

Laitrum Teatre
Spanje

www.laitrum.com

LAITRUM begon in 2007 als een onderzoeksinstrument voor podium-creaties.
LAI... in elk werk zoeken ze een niet-gangbare productie of een vernieuwende productie om bij het
publiek emoties en sensaties los te weken.

professioneel /
professional /
professionnel

TRU... verschillende gevoeligheden met verschillende gemeenschappelijk doelstellingen, die
verschillende wegen onderzoeken om de podiumkunsten te beleven.
MMM... ze gaan verder met zoeken
Micro-Shakespeare: vijf theaters opgevat als vijf kunstwerken. In elke box wordt een ander werk van
Shakespeare gespeeld. De toeschouwers luisteren naar de show door oortelefoons gedurende de 8
minuten van elk werk.
De voorgestelde werken zijn: "Hamlet", Macbeth", Romeo and Juliet", "The Tempest" and "A
Midsummer Night's Dream".
Micro-Shakespeare
1:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Geïnspireerd op hun show "Capses". Micro-Shakespeare is een
verzoek van het National Theatre of Great Britain.
Misschien ben je geïnteresseerd in wat je zal vinden in de
boxen. Wel, je zal er werken van Shakespeare vinden,
samengebald in ... 8 minutes.
De toeschouwer achter de box ontvangt instructies via
oortelefoons en beweegt de objecten volgens de gegeven
instructies, zonder te weten waarom hij/zij doet wat hij/zij doet.
De toeschouwers die aan de voorkant van de box zitten en de

show bekijken genieten van een werk van Shakespeare, verteld
via hun oortelefoons. Het verhaal komt levendig en echt dank zij
de bewegingen van de "acteur". Shakespeare zoals je het nooit
tevoren hebt gezien... met zin voor humor, liefde, dood, wraak,
popcorn, publiek omgeschoold tot acteurs en heel veel applaus.
Micro-Shakespeare: een show, zeer moeilijk om uit te leggen,
maar zeer plezant om te spelen. (beschikbaar in het Frans,
Catalaans, Baskisch, Engels, Spaans, Duits, Portugees,
Chinees en Nederlands.)

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:30
17:00

4/1 Micro-Shakespeare
4/1 Micro-Shakespeare

01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

15:30
17:00

4/1 Micro-Shakespeare
4/1 Micro-Shakespeare

01:30 h
01:30 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:30
17:00

E/3 Micro-Shakespeare
E/3 Micro-Shakespeare

01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

15:30
17:00

E/3 Micro-Shakespeare
E/3 Micro-Shakespeare

01:30 h
01:30 h

Les Frères Taquins
België

www.lesfrerestaquins.be

Les frères Taquins bestaan al heel lang. De show ontstond op straat. Daarna wonnen ze de gouden
medaille op het wereldfestival voor circus in Parijs (1988) en een bronzen clown op het circusfestival
in Montecarlo (2007).
Ze maakten hun carrière vooral in het circus, op variétés en op evenementen.
Ze speelden met Cirque Knie in Zwitserland, cirque Roncalli in Duitsland, Big Apple Circus in New
York, de Crazy Horse in Parijs, de Wintergarten in Berlijn.
Maar sinds enkele jaren zijn ze weer vooral geïnteresseerd in straattheaterfestivals... een terugkeer
naar hun eerste grote liefde.
Ze speelden op "Kleines Fest" in Hannover, het straatfestival in Dublin en Chassepierre... en nu voor
het eerst op een promotie-festival.

professioneel /
professional /
professionnel

Racagnac
0:30 h oude act/old show/spectacle vieux
Een visueel komische voorstelling.
Een gekke geleerde toont aan het publiek zijn nieuwste
uitvinding: zijn automaat. Beetje per beetje neemt de machine
de macht over zijn uitvinder, die de kontrole over zijn machine
verliest. Dit tot groot jolijt van het publiek..
Een voorstelling over de eeuwige controverse: de macht van de
mens over de machine of omgekeerd.
Een show met veel humor en poëzie.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

16:00
18:45

4/2 Racagnac
4/2 Racagnac

00:30 h
00:30 h

zondag

08/04/2018

16:00
18:45

4/2 Racagnac
4/2 Racagnac

00:30 h
00:30 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

16:00
18:45

E/2 Racagnac
E/2 Racagnac

00:30 h
00:30 h

zondag

08/04/2018

16:00
18:45

E/2 Racagnac
E/2 Racagnac

00:30 h
00:30 h

Lucie Carbonne
Frankrijk

www.lucie-monocycle.com

Artieste op de éénwieler en accordeoniste.
"MonOpus 8" : een interpretatie van de Winter van Vivaldi, op accordeon en éénwieler.
"V 850" : circus- en straatvoorstelling met Compagnie Circonvolution
"Ça veut dire qu’elle est belle !" : solo rond de kwestie : “Wat is vrouwelijkheid ?”
Deelnames o.a. aan "Cabaret Express" van Prato.
Professionele artistieke opleiding aan het "Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme" en aan
"l'École de Cirque de Lyon".
Jazz-accordeon aan de muziekschool van Lomme. Accordeon solo, duo en orkest aan "l'école de
musique de l'Union" (1998-2004).
Blokfluit, solfège en koor aan CNR, "Conservatoire National de Toulouse" (1997-2004).
Technische stages éénwieler met Julien Monney et Joachim Ciocca. Cursus amateurs-circus en
creatie aan het Lido in Toulouse (1999-2009).
Stages clownerie met Christophe Guétat (Cie des Veilleurs), Tom Roos, Heinzi Lorenzen, ...
Hedendaagse dans aan het Gymnase – CDC Nord Pas de Calais (2014-2015)
Drie maal kampioen van Frankrijk, Monocycle Freestyle / Artistique in 2014, 2015 en 2016

professioneel /
professional /
professionnel

Mon Opus 8
0:15 h oude act/old show/spectacle vieux
Een uniek en origineel circusnummer, waarbij Lucie haar twee
artistieke gevoeligheden combineert:
muziek en circus.
Ze interpreteert op de accordeon de muziek uit "de Winter" van
de Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi en dit op het min of
meer moeizaam evenwicht terwijl ze figuren maakt op de
éénwieler.

Klassieke muziek, herbewerkt voor accordeon die de
circustechniek in het daglicht stelt. En omgekeerd.
Waarbij de voorstelling ten dienste staat van de emoties.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:30
18:00

13/1 Mon Opus 8
13/1 Mon Opus 8

00:15 h
00:15 h

zondag

08/04/2018

15:30
18:00

13/1 Mon Opus 8
13/1 Mon Opus 8

00:15 h
00:15 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:30
18:00

K/1 Mon Opus 8
K/1 Mon Opus 8

00:15 h
00:15 h

zondag

08/04/2018

15:30
18:00

K/1 Mon Opus 8
K/1 Mon Opus 8

00:15 h
00:15 h

Lukasz Puczko Marionettes
Spanje

https://www.youtube.com/watch?
v=iQXlBBnIqq8&t=1s

Lukasz Puczko is origineel van Polen maar leeft voor het ogenblik in Spanje.
Al negen jaar toert hij met zijn poppen (hoofdzakelijk marionetten).
Na vijf jaar studeren behaalt hij in 2013 zijn diploma aan de Academy of Theatre in Warsaw met een
afdeling Puppetry in Bialystok (Poland).
Sindsdien was hij te zien over heel de wereld, hoofdzakelijk met zijn solo-projecten.

professioneel /
professional /
professionnel

Burek - The Dog Marionette
0:15 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Burek - The Dog Marionette is een voorstelling volledig
gebaseerd op improvisatie en veranderde dan ook voortdurend
in de laatste 9 jaar.
Deze marionet breekt de meeste regels van de standaard
marionet. Hij is een zeer dynamische pop en voor je weet wat hij
nodig heeft is hij al op een andere plaats, vechtend met een
andere, echte, hond of aan het spelen met kinderen.

Het is een uitstekende gelegenheid voor mensen die bang zijn
van honden, als soort therapie, want hij lijkt heel sterk op een
echte hond.
Groot plezier zowel voor kinderen als voor volwassenen!

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:45
17:00
19:30

2/1 Burek - The Dog Marionette
14/1 Burek - The Dog Marionette
13/1 Burek - The Dog Marionette

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

zondag

08/04/2018

14:45
17:00
19:30

2/1 Burek - The Dog Marionette
14/1 Burek - The Dog Marionette
13/1 Burek - The Dog Marionette

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

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:45
17:00
19:30

A/1 Burek - The Dog Marionette
O/2 Burek - The Dog Marionette
K/1 Burek - The Dog Marionette

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

zondag

08/04/2018

14:45
17:00
19:30

A/1 Burek - The Dog Marionette
O/2 Burek - The Dog Marionette
K/1 Burek - The Dog Marionette

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

Lyapunov - stability in motion
België

http://lyapunov.be/

Lyapunov werd op één oktober 2014 opgericht door Johan Wuyts. Dit vanuit een passie voor
koorddansen en vanuit het idee dat koorddansen een vaardigheid is en dus iets dat men kan leren. In
die zin geeft Johan Wuyts les in verscheidene circusscholen in Vlaanderen en geeft hij initiaties,
workshops en lessen in koorddansen. De term koorddansen omvat balanceren op touwen,
slacklines, kabels, ... en dus ook de circusdisciplines: slap touw, slackline, kabel en funambule. De
leden van Lyapunov zijn vaardig in al deze vormen en kennen voorlopig nog geen grenzen in hun
kunnen (in die zin dat ook zij vaardig zijn in high wire - funambule op hoogte - en highline - slackline
op hoogte tussen bergtoppen of gebouwen -).
De kern van het team bestaat uit:
- Bart Minnebo (met 250m Belgisch recordhouder longline), allround koorddanser (slap touw,
slackline, kabel, funambule) en rigger van alles waarop kan worden gebalanceerd.
- Violaine Peeters (opleiding in theater en psychologie), funambuliste van hoog niveau,
circusdocente en rigster (heeft onder meer een oversteek over de Seine te Parijs op haar CV staan).
- Johan Wuyts (opleiding tot circusdocent en Doctor in de Psychologie), allround koorddanser (slap
touw, slackline, kabel en funambule) en rigger van alles waarop kan worden gebalanceerd.

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Luchtbrug
2:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Met de act 'Luchtbrug'* creëeren de koorddansers van
Lyapunov kunst en spektakel op hoogte. Al balancerend
trekken ze lijnen tussen twee punten voordien fysiek
onverbonden, in het ledige, daar waar nog nooit iemand kwam
en waar enkel vogels zouden heersen. Ze vervormen de leegte
waardoor de perceptie op die ruimte voor altijd verandert.
Toeschouwers staren ademinhoudend naar boven, gefixeerd en
gefascineerd door het vaak surreële beeld wat ze zien.

De highliner op hoogte voert het publiek beneden met zich mee
op een beklijvende en adembenemende tocht door de leegte en
hierdoor verandert hij deze waardoor hij het publiek laat verder
gaan met een vervormde perceptie op die leegte. Ze etsen lijnen
door de lucht, op de toeschouwers hun netvlies en in hun
geheugen, zelfs zo diep dat nadat de lijnen zijn afgebouwd en
daarmee ook de 'Luchtbrug' is afgebroken, er iets lijkt te
ontbreken in het plaatje.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:30

14/1 Luchtbrug
14/1 Luchtbrug

02:00 h
02:00 h

zondag

08/04/2018

14:30
17:30

14/1 Luchtbrug
14/1 Luchtbrug

02:00 h
02:00 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

plaats

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Man in pak Producties
Nederland

www.dewasman.com

Sinds 2013 zijn zij veel te vinden op menig festival, boulevard en evenement.
Al hun performances zijn gebaseerd op behoeftes.
Zij geven de service die u nodig hebt, gratis maar misschien wel wat ongemakkelijk.

professioneel /
professional /
professionnel

Pim Kromhout (23 jaar) maakt interactief straattheater onder de naam Man in pak Producties.
Sinds 2012 is hij actief in de evenementen-branche. Daarvoor studeerde hij aan een leisure en
hospitality opleiding en liep er stage in verschillende animatie-teams op campings. Na zijn studie
begon hij direct met het opzetten van Man in pak producties.
Pim houdt zich bezig met decoratie, productie maar vooral met straatperformances.

De Wasman
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
Een man in pak met een schort en wasbak voorgebonden
vraagt mensen vriendelijk of hij hun handen zou mogen
wassen. Zodra iemand de mouwen opstroopt begint het
wasritueel. Een verwennerij die men meestal alleen als kind
heeft gekend.
Zo ontstaat er een intieme, soms zelfs confronterende ervaring
op straat. Waarna de mensen ontspannen en met fris ruikende
handen weer verder gaan.

De Rolstoel Taxi
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
Deze Taxi zorgt ervoor dat niet alleen uw benen weer tot rust
komen maar ook uw hoofd. Een vriendelijke chauffeur zal er
voor zorgen dat u comfortabel zit en u op uw plaats van
bestemming komt of gewoon een ronde maakt door de mooie
straatjes van de stad. Onderweg mag u luisteren naar de
rustgevende stem die uit de koptelefoon komt. Hij neemt u weg
uit de drukke mensenmassa en brengt een zee van ruimte in uw
hoofd. Na ongeveer 4 minuten bent u compleet tot rust en vol
energie om nieuwe dingen te gaan ontdekken.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:00
19:15

2/1 De Rolstoel Taxi
14/1 De Rolstoel Taxi
13/1 De Rolstoel Taxi

00:45 h
00:45 h
00:45 h

zondag

08/04/2018

14:30
17:00
19:15

2/1 De Wasman
14/1 De Wasman
13/1 De Wasman

00:45 h
00:45 h
00:45 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:00
19:15

A/1 De Rolstoel Taxi
N/1 De Rolstoel Taxi
K/1 De Rolstoel Taxi

00:45 h
00:45 h
00:45 h

zondag

08/04/2018

14:30
17:00
19:15

A/1 De Wasman
N/1 De Wasman
K/1 De Wasman

00:45 h
00:45 h
00:45 h

Marionetas Colegone
Spanje

https://marionetascolegone.
wordpress.com/

MARIONETAS COLEGONE Company (Marta Espia en Jonathan Guisado) begon in 2011 in Taller de
Marionetas de Pepe Otal. Daar werd Colegone geboren, een marionet.
Na een creatief proces hadden ze hun eerste show: "La gran ilusión".

professioneel /
professional /
professionnel

La Gran Ilusion
0:15 h oude act/old show/spectacle vieux

Een klein verhaal vol charme en hoop, een verhaal dat gebeurt
op elke straatbank, een bank die alle banken van de wereld
symboliseert.
Het verhaal van Colegone is een bescheiden eerbetoon aan alle
mensen die soms de nood hadden om te zitten en te wachten
op een klein beetje meer tederheid.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

16:00
17:30
19:15

16/1 La Gran Ilusion
16/1 La Gran Ilusion
16/1 La Gran Ilusion

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

zondag

08/04/2018

16:00
17:30
19:15

16/1 La Gran Ilusion
16/1 La Gran Ilusion
16/1 La Gran Ilusion

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

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

16:00
17:30
19:15

O/1 La Gran Ilusion
O/1 La Gran Ilusion
O/1 La Gran Ilusion

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

zondag

08/04/2018

16:00
17:30
19:15

O/1 La Gran Ilusion
O/1 La Gran Ilusion
O/1 La Gran Ilusion

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

Moving Fire Arts
België

www.movingfirearts.com

Bent u op zoek naar uitzonderlijke vuurshows, mobiele acts of aangepast amusement voor uw
evenement? MOVING FIRE ARTS (mobiele vuurkunsten) heeft een gevarieerde reeks shows en
animaties die geschikt zijn voor een breed publiek en verschillende soorten gelegenheden, van
straatoptredens naar stijlvolle evenementen binnen of buiten.

professioneel /
professional /
professionnel

De unieke eigenschap van Moving Fire Arts is de theater- en podiumvriendelijke benadering. Hun
goed gechoreografeerde en zeer verfijnde shows vertegenwoordigen een geheel van vuur- en visuele
kunst, dans, theater en acrobatie. De verhaallijn, personages, geweldige vaardigheden en
vuureffecten dragen bij tot een "totale voorstelling", een totaalervaring.
Moving Fire Arts is gehuisvest in België, Antwerpen en werkt samen met internationale artiesten.
Naast talloze shows bieden ze ook workshops aan in AcroYoga, hoelahoop, en podiumprésence.

Coeur en Feu - AcroDance On Fire spectacle
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
"Coeur en Feu" of "Burning Heart" (brandend hart) is een nieuw
schouwspel van MovingFireArts, gebracht door zeven artiesten
met verschillende achtergronden. Deze show bevat elementen
van dans, acrobatie en vuur effecten. "Harmonie lijkt een illusie
en valt uiteen in eenzaamheid”. De zoektocht naar een nieuw
evenwicht begint wanneer individuele verschillen tot synergie
komen. “Coeur en Feu” nodigt u uit in een wereld van
energetische interacties, ruwe schoonheid en ware magie".

Unity - AcroDance On Fire duo show
0:20 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
‘AcroDance in vuur’ is een exclusief en elegant vuur dansduo.
De artiesten combineren vuur, acrobatie en theater tot "één
gehele voorstelling". Deze voorstelling bevat acrobatische
vuurzwaard gevechten, wervelende partneracrobatie, dansen
met brandende hoepels, vurige effecten, ...! Dit alles gebracht in
een prachtige en meeslepende verhaallijn. Deze show kan
worden uitgevoerd op indoor en outdoor evenementen. Ze
hebben ook een "huwelijksspecial" van deze show. Gekleed in
witte mystieke kostuums of zwarte elegante outfits.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

uur

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

openlucht
21:15
23:00

plaats

voorstelling
9/1 Unity - AcroDance On Fire duo show
9/1 Coeur en Feu - AcroDance On Fire spectacle

21:15
23:00

9/1 Unity - AcroDance On Fire duo show
9/1 Coeur en Feu - AcroDance On Fire spectacle

duur
00:20 h
00:30 h
00:20 h
00:30 h

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Omnivolant
Duitsland

www.omnivolant.de

Omnivolant werd opgericht in 2004 door de cabaret/variété-artieste Julia Knaust en straatartiest Nils
Wollschläger.
Ze legden de focus van hun werk op theatraal circuswerk, gebaseerd op een verhaal en richten zich
tot een publiek in openlucht.
De laatste 15 jaar toerden ze met "minimal circus", "verpasst – Ein fliegendes Theater", "Gravity is a
Mistake", "Pandoras Circus" en nu met "Nagetusch".

professioneel /
professional /
professionnel

Nagetusch - a vintage caravan turns circus
0:35 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
De romance van de reizigers gecombineerd met de geur van
suikerspin en koffie. Deze voorstelling bekoort het publiek met
zijn verrukkelijke eenvoud.
Op dit ogenblik denkt iedereen nog dat de verkoopster van
suikerspin en haar ietwat ongeraffineerde echtgenoot hun
verroeste relatie alleen maar van de ene jaarbeurs naar de
andere slepen. Maar dan ontstaat plots verrassend ontroerende
acrobatische poëzie. Klassieke circuskunst, eenvoudig maar
ook ongelooflijk inspirerend, wisselt af met stille momenten en

korte onderbrekingen waarin het publiek zichzelf herontdekt...
en terzelfdertijd een verrukkelijke koffie kan nemen.
Deze nieuwe voorstelling met twee artiesten combineert een
echte koffie- en suikerspinstand (gemaakt van een originele
Nagetusch vintage caravan) met artistiek jongleren, partner
acrobatie en luchtacrobatie. De toeschouwer wordt
meegenomen op een poëtische reis, waarin onze conventionele
dagelijkse routines worden bevraagd.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

zaterdag

07/04/2018

16:00
18:30

14/2 Nagetusch - a vintage caravan turns circus
14/2 Nagetusch - a vintage caravan turns circus

00:35 h
00:35 h

zondag

08/04/2018

16:00
18:30

14/2 Nagetusch - a vintage caravan turns circus
14/2 Nagetusch - a vintage caravan turns circus

00:35 h
00:35 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

plaats

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

PANTAO Stilt and Masktheatre
Duitsland

www.pantao.de

PANTAO werd in 1998 opgericht door Dorothee Molitor, de artistieke ziel en ontwerpster van de
poppen, maskers en kostuums die allemaal een ode zijn aan de vitale levenskracht in de natuur en
de mensenharten.
Met haar buitengewone vaardigheden en de steun van haar echtgenoot en artiest Markus Eisolt heeft
ze een breed gamma walking-acts gemaakt. Speelse acteurs, dansers en acrobaten vervolledigen de
groep en brengen de voorstellingen tot leven in heel Duitsland en in de buurlanden. Ze treden op met
gigantische poppen zoals "Pan", "golden Dragon", "white Deer", "Dreamlight Carriers"... Nieuwe
wezens worden tot leven gebracht in de Birdtrees. Ze brengen schitterende elementen op stelten met
"Sun and Moon", "Water and Fire" en vieren de seizoenen met "Blossom-Fairy", "Wood-Elf",
"Pumpkin-Woman" en "Snowflake-Fairy".
PANTAO speelt op straatfestivals, gala's, stadsevenementen, in shows en parades.
Ze waren o.a. te zien in: Kleines Fest im großen Garten- Hannover / Lollapalooza-Festival - Berlin /
Circus meets Classic – München / First price WalkingAct – International Circusfestival Düsseldorf
Airport 2010 / Mayparade – Genk (Belgium) / No mind festival - Ängsbacka/Sweden /
Marionaud-Gala -Vienna/Austria / Oegsdankfeesten Parade (Netherlands).

professioneel /
professional /
professionnel

Die Vogelbäume (Birdtrees)
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
Het is een opwindend moment wanneer het publiek deze zeer
zeldzame wezens ziet, gegroeid uit de liefde tussen een
moedige hij-vogel en een mooie zij-boom.
Net zoals hun ouders zijn ze nieuwsgierig, speels en open voor
nieuwe ontmoetingen. Met hun plezante manier van fluiten en
tjilpen nodigen ze op hun weg de voorbijgangers uit om te
fluiten, ze zoeken kleine insecten in het menselijk haar en soms
kan je een plezante paringsdans zien.
Deze mobiele steltenact kan je boeken als solo, duo of trio.

Die Traumlichtträger (Dreamlight Carriers)
0:45 h oude act/old show/spectacle vieux
Ze dragen grote lantaarn-bomen en kunnen van ver gezien
worden. Als ze dichter komen creëren de sferische geluiden een
magisch moment. Sta oog in oog met hen en beleef de lyrische
en romantische atmosfeer onder deze mooie gekleurde
lantarens, zachtjes slingerend boven jouw hoofd.
Misschien ontstaat er in jouw ziel een droom vol licht die
uitstraalt over de hele wereld.
Deze mobiele steltenact kan je boeken als solo, duo of trio.

normaal programma
dag
vrijdag

zaterdag

zondag

datum
06/04/2018

openlucht

uur

plaats

21:00

6/2 Die Traumlichtträger (Dreamlight Carriers)

00:45 h

17:00
21:00

14/1 Die Vogelbäume (Birdtrees)
6/2 Die Traumlichtträger (Dreamlight Carriers)

00:45 h
00:45 h

08/04/2018

14:30
17:00

2/1 Die Vogelbäume (Birdtrees)
14/1 Die Vogelbäume (Birdtrees)

00:45 h
00:45 h

regenprogramma
datum

vrijdag

06/04/2018

zondag

duur

07/04/2018

dag

zaterdag

voorstelling

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

21:00

D/1 Die Traumlichtträger (Dreamlight Carriers)

00:45 h

17:00
21:00

P/1 Die Vogelbäume (Birdtrees)
D/1 Die Traumlichtträger (Dreamlight Carriers)

00:45 h
00:45 h

17:00

P/1 Die Vogelbäume (Birdtrees)

00:45 h

07/04/2018

08/04/2018

Paulo & Mayka
Nederland

www.paulomayka.nl

Paulo en Mayka
Zijn inmiddels 60 plus en hebben gewerkt bij diverse circussen in diverse landen : Barum, Flic Flac,
Roncalli, Circus van Moskou.
Na de circussen diverse festivals o.a. ; Oerol, Noorderzon, Festival der vergessene Kunsten ,
Augsburg, Avignon, Gross Gerau, Bremen.
Regie’s bij musicals , theaterprodukties, Coon's carnival, de Nieuwe Amsterdam,
Kleinkunstacedemie Amsterdam
Buiten festivals workshops gegeven
Nu ( al 10 jaar) een eigen circus in Amsterdam – Westergasfabriek-met 20

professioneel /
professional /
professionnel

TempsPerdu
0:16 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een prachtige sensuele act van twee oudere artiesten die
tegelijkertijd ontroerend boeit.
Een ouder stel in stijlvol sepia zoekt haar publiek.
Bij artiesten kruipt het bloed nu eenmaal waar het niet gaan
kan.
Als de vrouw en de man het publiek gevonden hebben,
ontrolt zich een beeldende herinnering:
aan het zaagsel en de muziek,
aan de lichtjes en de geuren van het circus.

De spieren zijn strammer, de bewegingen trager,
De tijd is vergaan, maar de liefde niet.
De liefde voor hun publiek en vooral de liefde voor elkaar.
'TempsPerdu' is een poëtische bewegingsvoorstelling,
gespeeld door Mayke Heessels en Paul Duijker,
samen goed voor meer dan een halve eeuw circuservaring.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

17:00

15/1 TempsPerdu

00:16 h

zondag

08/04/2018

17:00

15/1 TempsPerdu

00:16 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

17:00

O/1 TempsPerdu

00:16 h

zondag

08/04/2018

17:00

O/1 TempsPerdu

00:16 h

PereHosta
Spanje

www.perehosta.com

TAL COM SÓC is de hoeksteen van een project met stijl, gekenmerkt door "ernstige" humor.
Daarmee wil PereHosta zijn kijk op de wereld geven en op de mensen die de wereld bewonen. Dit
vanuit een humoristisch perspectief om de absurde aspecten van het dagelijkse leven te belichten.
Vanuit dit zoeken als clown maakte hij de show "OUT!", gebracht op onder andere Theatrical Fair of
Tarrega, Perpignan Festivals, Seville Fest, Cos de Reus, ...
In de straatshow "Postal Express", geregisseerd door Sophie Bortwich en met de medewerking van
Pierre Pilatte, speelt hij met beeldspraak en eenvoud. Deze twee elementen gebruikt hij om de
alledaagse realiteit uit te leggen, ermee in interactie te gaan en een glimlach uit te lokken.
In 2012 brengt hij "PÀJARU l’any 2012", een co-productie met El Canal en uitgebracht door
Temporada Alta 2012: een visuele show waarin de clown beelden brengt die onszelf projecteren in de
eenvoud en het emotionele dat ons definieert als menselijke wezens.
Laten we ons verleiden door deze personages en hun werelden... deze van de clowns.

professioneel /
professional /
professionnel

Open Door
0:35 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een deur verschijnt vanuit het niets... wat een unieke
gelegenheid om ze te openen en te weten wat er zich aan de
andere kant bevindt. Maar het draait erop uit, de andere kant,
daar is "wij", ons dagelijks leven... en een excentrieke figuur,
plezant, surreëel en met geestige momenten.
De eenvoud van de deur neemt ons mee naar plaatsen waar de
verbeelding komt en gaat.

Het zoeken van deze alledaagse clown is de manier waarop het
gezelschap werkt, teneinde hun zeer persoonlijke visie op de
wereld te geven door middel van menselijke gebaren en gedrag.
In het licht van eenzaamheid en isolatie, kenmerken van onze
tijd, zijn we genoodzaakt om optimisme en humor te ontdekken,
verborgen in de verveling van de routine.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
17:00
19:15

2/1 Open Door
14/1 Open Door
13/1 Open Door

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

zondag

08/04/2018

14:30
17:00

2/1 Open Door
14/1 Open Door

00:35 h
00:35 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

14:30

A/1 Open Door

00:35 h

19:15

N/1 Open Door

00:35 h

14:30

A/1 Open Door

00:35 h

Peus de porc
Spanje

www.lamaleta.cat

Hij heeft al een lange carrière achter de rug met de gezelschappen Ne Me Títera Pas, Antigua y
Barbuda en verschillende televisie-producties.
Nu combineert Xesco Quadras zijn kennis van techniek met de passionele wereld van het
poppentheater in dit nieuw solo-project.

professioneel /
professional /
professionnel

I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Het team van de I_MAG 341 raket is klaar om de passagiers
meer dan 80.000 km. hoog te brengen om hen de aarde te laten
zien vanop een afstand. Wil je een astronaut zijn? Maak je
dromen waar! De Speciale Raket, een raket om jouw
verbeelding in vuur en vlam te steken!
Prijs "DRAC D'OR FOR THE BEST SCENOGRAPHY" Fira de
Titelles de Lleida 2017 "Wegens het nauwgezet en onberispelijk
werk bij het uitwerken van een gewaagd voorstel."

0:30 h
I-MAG 341 is een raket en zijn lanceerbasis is geïnstalleerd in
jouw gemeente. Een one-man-straat-show die het publiek de
gelegenheid biedt om gedurende drie minuten dezelfde
gevoelens te beleven die een astronaut ervaart wanneer hij naar
de ruimte vliegt. Een installatie om een lach uit te lokken.
Wie verwacht een echte raket te zien op het stadsplein of op het
basketbalplein? Iedereen droom wel eens ervan om een
astronaut te zijn en in de ruimte te reizen.
Dank zij de I-MAG 341 raket maken we deze droom waar!

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

openlucht

uur

plaats

voorstelling

duur

21:30

4/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination

01:30 h

zaterdag

07/04/2018

14:30
18:30
21:15

4/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination
4/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination
4/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination

01:30 h
01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:15
18:15

4/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination
4/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination
4/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination

01:30 h
01:30 h
01:30 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

21:30

E/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination

01:30 h

zaterdag

07/04/2018

14:30
18:30
21:15

E/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination
E/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination
E/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination

01:30 h
01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:15
18:15

E/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination
E/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination
E/3 I-MAG 341. A Rocket to fire your imagination

01:30 h
01:30 h
01:30 h

Pigeon DUIVENTIL of full concert
België

www.pigeononpiano.com

Pigeon is het muzikale alter-ego van de Gentse pianiste Katrien Verfaillie.
In 2014 maakte Katrien een eerste titelloze album met elf eigen composities. De plaat opent een
nieuwe wereld. Ze speelt concerten in culturele centra, in huiskamers, voor bedrijven en in clubs.
Ook op de Radio 1 Sessie met Kommil Foo eind 2015.

professioneel /
professional /
professionnel

Daarna ging het bijzonder hard voor pianiste Katrien ‘Pigeon’ Verfaillie.
2017 is nu reeds memorabel.
Tijdens de Gentse Feesten opende ze met groot succes en voor het grote publiek de deuren van de
rondreizende "Duiventil", de kleinste concertzaal ter wereld.
Op 5 oktober 2017 stelde ze haar tweede CD "Short Stories" voor in een volle AB Club in Brussel. In
Gent herhaalde ze deze stunt nogmaals in een bijna uitverkochte Minardschouwburg met een
verbluffend concert op 8 november 2017.
Tegelijkertijd lanceerde Katrien de videoclip die bij de titelsong "Short Story" hoort.
Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld
1:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Het creatieve brein van Katrien bleef draaien. Om een breder
publiek te bekoren creëerde ze de kleinste concertzaal ter
wereld en doopte deze "duiventil".
Wie binnenkijkt in deze mega-kijkdoos, met de looks van een
echt "duivekot", wordt meegezogen in een fabelachtig
concertinterieur met inspirerende driedimensionale
schouwburgloges, poppetjes als toeschouwers, witte duiven,
lichteffecten, pluche, donkerrode gordijnen...

In die duiventil is er enkel plaats voor pianiste Katrien waar ze
haar composities live speelt. Katrien heeft haar piano op haar
schoot van nepbenen. Het publiek geniet van haar concert door
in de duiventil binnen te gluren langs "kijkgleuven", en door te
luisteren naar de pianomuziek via koptelefoons die in de
kijkgaten zijn opgehangen.
Op hetzelfde moment kunnen 10 toeschouwers kijken en
luisteren.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:15
17:00
18:45

4/3 Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld
4/3 Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld
4/3 Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld

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

zondag

08/04/2018

15:15
17:00
18:45

4/3 Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld
4/3 Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld
4/3 Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld

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

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:15
17:00
18:45

E/3 Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld
E/3 Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld
E/3 Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld

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

zondag

08/04/2018

15:15
17:00
18:45

E/3 Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld
E/3 Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld
E/3 Duiventil - de kleinste concertzaal ter wereld

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

PIKZPALACE
België

www.pikzpalace.be

Pikzpalace werd opgericht door Greet Verhoeven en Eric Peeters maar al gauw werkten ze samen
met theater- en improvisatieancien Alain Rinckhout.
Hun eigenzinnige en hilarische voorstellingen zijn telkens een schot in de roos.
Enthousiaste en gepassioneerde vrienden die trots zijn op hun acts en sinds 2013 internationaal
doorbraken.
Met hun producties toeren ze al jaren door heel Europa en verder en veroveren ze op de grote
internationale festivals het publiek met hun absurde humor.
In 2016 ontdekten ze het geniale talent van Wouter Bories, nu een vaste speler bij hun gezelschap.

professioneel /
professional /
professionnel

Tattoo herfstrust
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Verras uzelf, uw geliefde of uw moeder met een originele
tattoeage van Tattoo Herfstrust.
Een Bengaalse tijger? Een vuurrode Maserati? Een grijnzende
doodskop? Of eenvoudig de naam van uw geliefde?
Laat in een oogwenk een weergaloos kunstwerk zetten, ergens
op uw lichaam.

Internationale vedetten, BV’s, allemaal gingen ze graag onder
de bedreven pen van Marcel en zijn vrouw Simonne Niceer. Dit
niet zo jonge maar talentvolle koppel wordt deskundig begeleid
door hun persoonlijke trainer en verzorger.
Ze werken pijnloos, gratis en snel.
Een sublieme, tijdelijke tattoo, maar een unieke ervaring voor
de rest van uw leven.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:30
18:30

5/1 Tattoo herfstrust
5/1 Tattoo herfstrust
5/1 Tattoo herfstrust

01:30 h
01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:30
18:30

5/1 Tattoo herfstrust
5/1 Tattoo herfstrust
5/1 Tattoo herfstrust

01:30 h
01:30 h
01:30 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:30

A/1 Tattoo herfstrust
A/1 Tattoo herfstrust

01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:30

A/1 Tattoo herfstrust
A/1 Tattoo herfstrust

01:30 h
01:30 h

Ponten Pie
Spanje

www.ponten-pie.com

Ponten Pie is een gezelschap dat werd opgericht en wordt geleid door acteur Sergi Ots.
Het gezelschap is een platform voor hem om persoonlijke projecten in de podiumkunsten naar
buiten te brengen. Dit was zijn persoonlijke en onafhankelijke plaats waar hij naar op zoek was om
nieuwe dingen te creëren.
Het doel van Ponten Pie is ongewone voorstellingen te brengen en het publiek te bereiken door hen
direct bij het verhaal te betrekken.
In Sergi's creaties werkt de visuele esthetiek op een krachtige manier. Hij geeft de figuren een
dramatische waarheid, zowel in de tekst van de voorstelling als in hun lichaamstaal en plaatst elke
voorstelling in een eigen authentieke kleine wereld.
In de projecten van Ponten Pie worden verschillende theaterdisciplines gecombineerd en ze
gebruiken een nieuwe theatertaal.

professioneel /
professional /
professionnel

Ârtica
0:55 h oude act/old show/spectacle vieux
ÂRTICA is een niet-conventionele show, zonder tekst, waarin de
theaterervaring een sensitief avontuur wordt. Een oude houten
barak verbergt een geheim dat enkel zal geopenbaard worden
aan wie erin gaat. De toeschouwers worden verwelkomd door
eigenaardige figuren, die hen uitnodigen om binnen te gaan in
hun huis. Elke toeschouwer krijgt een warme jas om hem te
beschermen tegen de koude (6°) in de barak. De jassen zijn oud
en gescheurd, gestapeld in de barak alsof ze in een vuilnisbak
liggen. Na elke jas nauwkeurig bekeken te hebben, vinden ze de

ziel, de levensdraad van elk van hen. Met een speciaal apparaat
kunnen ze het laatste verhaal lezen dat elke jas meemaakte
vooraleer ze in de barak beland zijn. Hun laatste levensadem.
Op mysterieuze wijze komen hun verborgen verhalen tot leven.
Een unieke belevenis en een set die onverwacht verandert. Dit
is de plaats waar de koudste verhalen evolueren in de warmste
herinneringen uit ons leven. Voor onze ogen opent een venster
en laat ons binnen in een nostalgische en poëtische wereld.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:00
16:45
18:30

4/3 Ârtica
4/3 Ârtica
4/3 Ârtica

00:55 h
00:55 h
00:55 h

zondag

08/04/2018

15:00
16:45
18:30

4/3 Ârtica
4/3 Ârtica
4/3 Ârtica

00:55 h
00:55 h
00:55 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:00
16:45
18:30

E/3 Ârtica
E/3 Ârtica
E/3 Ârtica

00:55 h
00:55 h
00:55 h

zondag

08/04/2018

15:00
16:45
18:30

E/3 Ârtica
E/3 Ârtica
E/3 Ârtica

00:55 h
00:55 h
00:55 h

POST.TRAUM.Collective
België

www.imxprs.
com/free/posttraum/posttraumcollec

POST.TRAUM.Collective is een interdisciplinaire artistieke samenwerking tussen dichteres en
regisseur Maya Wuytack en de vaste kern van kunstenaars Mileen Borgonjon (danseres, performer),
Hans Beckers (muzikant, componist), Lize Blauw Verlooy (visueel artieste).
In hun werk onderzoeken ze de poëtische kracht van het sprekende lichaam en de taal van de
zintuigen. Tussen spraak en sprakeloosheid staat het nomadische lichaam centraal in de
voorstellingen. Een lichaam dat zich overgeeft aan intuïtie, visie, impulsen.
De artiesten zijn diep met elkaar verbonden in de stroom van veranderende energieën, ritmes en
emoties.
Hun multidisciplinaire voorstellingen werden gebracht in theaters zoals Vooruit Gent, Bozar Brussel,
Brakke Grond Amsterdam, Canterbury International Arts Festival, Hammana Artist House Beirut.

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Beyond the body: The Other Side
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Wat openbaren we als we blootgesteld worden aan het
onbekende?
De energetische connectie tussen dans, lichaam, ‘lichteratuur’,
poëzie en geluidskunst vormen het kloppende hart van
BEYOND THE BODY. De voorstelling vertrekt vanuit fysieke
urgentie, overgave, kracht en kwetsbaarheid: het overlevende
lichaam, het creërende lichaam, het lichaam als enige thuis, het
lichaam als noodlot,…

Dust of Myths
0:25 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een transdisciplinaire dansvoorstelling over transformatie.
Het werk focust op processen van verbinden en losmaken,
uiteenvallen en samenbrengen. De samenhang tussen poëzie
en choreografie, woorden en vlees, afwezigheid en verlangen,
aanwezigheid en herinnering, ruimte en synchroniciteit...
De artiesten creëren een aangrijpende fascinerende fysieke
score, waarbij vaste uitgeschreven choreografie wordt
vermengd met composities ontstaan op het moment zelf.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:15
17:15

1/1 Beyond the body: The Other Side
1/1 Beyond the body: The Other Side

00:30 h
00:30 h

zondag

08/04/2018

15:15
17:15

1/1 Dust of Myths
1/1 Dust of Myths

00:25 h
00:25 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:15
17:15

A/5 Beyond the body: The Other Side
A/5 Beyond the body: The Other Side

00:30 h
00:30 h

zondag

08/04/2018

15:15
17:15

A/5 Dust of Myths
A/5 Dust of Myths

00:25 h
00:25 h

PuntMoc
Spanje

www.puntmoc.com

Het gezelschap PuntMoc werd in 2001 opgericht door de Boada broers, die hun eigen scripts spelen
en schrijven. PuntMoc is een theatergezelschap, totaal gefocust op komisch fysiek theater en
absurde humor.
Tot op heden hebben de Boada broers vier shows gemaakt voor zowel openlucht als voor theaters
en maakten ze voorstellingen en sketches, aangepast aan verschillende gelegenheden.
Het gezelschap werkt aan hedendaagse en tijdloze evenementen, met een kritische en moderne kijk,
en als voornaamste wapens: humor en mime.

professioneel /
professional /
professionnel

Al hun creaties zijn volledig zelf gemaakt: het origineel idee, het script en de interpretatie.

GagsOnTrix!
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Een voorstelling voor volwassenen en jeugdigen, om van te
genieten met de familie en vrienden.
De plasticiteit van de personages en de onverzadigbare
bewegingen van de acteurs palmen de toeschouwers in,
ongeacht hun leeftijd en origine.
De spelers zijn in een constante staat van metamorfose, van
menselijk tot dierlijk; van dierlijk tot energetisch; van energie
tot lach en verder... een oneindigheid aan personages, dieren,
surrealistische situaties, concerten, dieven, spanningen, ...

Dit alles in een ongelooflijk ritme en met surrealistische humor.
Een eenvoudige setting, zonder decor of woord: enkel drie
acteurs in hun pure gedaante, een spel van verleiding waarin
we door hun verbeeldlng worden geleid naar waar en met wie
we wensen te zijn.
Doorgedreven fysiek spel, een voorbeeld van pure mime en een
grote zin voor humor! Een nauwgezet script, gecreëerd door
ritmes en geluiden gecombineerd met verschillende registers
van lichaamsbewegingen.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

16:15
18:45

15/1 GagsOnTrix!
15/1 GagsOnTrix!

00:30 h
00:30 h

zondag

08/04/2018

16:15
18:45

15/1 GagsOnTrix!
15/1 GagsOnTrix!

00:30 h
00:30 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

16:15

P/1 GagsOnTrix!

00:30 h

zondag

08/04/2018

16:15

P/1 GagsOnTrix!

00:30 h

Rob & Miss Jane
USA

www.robmissjane.com

Hij is van Chinatown, NYC (USA). Zij is van Kiev, Oekraine. Ze hebben elkaar ontmoet in Zuid-Korea,
verloofden zich in Rusland en huwden in Sint Petersburg, FLORIDA!
Rob & Miss Jane realiseerden zich dat ze samen fantastische shows konden maken door de gratie en
schoonheid van Jane's dansen te combineren met de technische circusvaardigheden van Rob.
Doe er een gezonde dosis vlug ontbrandbare fysieke komedie bij en je hebt een winnende
combinatie die toeschouwers over heel de wereld aanspreekt en in vervoering brengt.

professioneel /
professional /
professionnel

Alléz-OOPS!
0:35 h oude act/old show/spectacle vieux
Alléz-OOPS! (uitgesproken ah-LAY) brengt een klassieke
vaudeville voorstelling met een komische noot.
Het gehuwde duo Rob & Miss Jane nodigt het publiek uit om
met hen mee te spelen als ze walsen op wijnflessen, springen
op hun hoge stelten en zelfs de angstaanjagende TIJGER BABY
temmen.
Een mengeling van sensationeel circus, behendig steltlopen en
spontane komedie, komische visuele humor... deze familievriendelijke voorstelling betovert elk publiek

Een voorstelling voor zowel op een podium in een zaal als in
openlucht.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:45
17:15

13/1 Alléz-OOPS!
13/1 Alléz-OOPS!

00:35 h
00:35 h

zondag

08/04/2018

14:45
17:15

13/1 Alléz-OOPS!
13/1 Alléz-OOPS!

00:35 h
00:35 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

17:15

K/1 Alléz-OOPS!

00:35 h

17:15

K/1 Alléz-OOPS!

00:35 h

08/04/2018

Roikkuva
Zwitserland

www.roikkuva.com

Na internationaal geprezen shows zoals Harjahti (2003-2009), PuuPääT (2006), inStallation (2007
-2011) en ohne Louis (2011-2017), besloot het vaste team om een nieuw gezelschap op te richten:
Roikkuva.
Het is een gemeenschappelijke onderneming tussen het bestaand gezelschap "F-ART" van Andreas
Muntwyler en Ulla Tikka, de muzikant/componist Lukas Stäger en de chef van de productie Michael
Durrer.
Alle volgende produkties zullen worden gecreëerd onder de naam "Roikkuva collective" om de
naamsbekendheid te vestigen bij publiek en partners (Stichtingen, promotors, festivals, ...).
De vier stichters zijn getrainde en ervaren professionelen in hun respectievelijke specialiteiten.
Roikkuva staat voor artistiek onafhankelijke kwaliteitsproducties. Uit hun ervaring blijkt dat er een
grote vraag is voor artistiek-muzikaal danstheater in de stijl van Roikkuva.
Meer en meer doet Roikkuva als artiestencollectief ook de regie van externe producties.

professioneel /
professional /
professionnel

Beautyfools
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
BEAUTYFOOLS is acrobatisch theater voor kinderen en
volwassenen met heel veel slapstick, eersteklas acro, jongleren
en muziek. Neem een duik in een wereld van gekken,
verhalenvertellers, koorddansers, acrobaten en muzikanten. In
een wereld van grote huwelijken en kleine verhalen. Laat jezelf
inspireren door de vier humoristische en charmerende figuren.
BEAUTYFOOLS is een mengeling van bizarre personen en
situaties en op de eerste plaats gemaakt om te spelen in
openlucht en op straat.

Een belangrijk deel van de show is de live-muziek, speciaal
gecomponeerd voor Beautyfools.
Roikkuva brengt dit verhaal met heel veel charme, humor,
zelfspot en poëzie. Ulla Tikka en Andreas Muntwyler behoren
tot de beste koorddansers ter wereld. Samen met de
Argentijnse acteur en clown Gerardo Tetilla en
componist/muzikant Lukas Stäger vormen ze een virtuoos
ensemble.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

openlucht

uur

08/04/2018

plaats

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

duur

17:45
21:45

8/1 Beautyfools
8/1 Beautyfools

00:30 h
00:30 h

15:00
17:45

8/1 Beautyfools
8/1 Beautyfools

00:30 h
00:30 h

regenprogramma
dag

voorstelling

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

17:45
21:45

H/1 Beautyfools
H/1 Beautyfools

00:30 h
00:30 h

17:45

H/1 Beautyfools

00:30 h

08/04/2018

Ron Jaluai vzw
België

www.ronjaluai.be

Ron Jaluai vzw brengt reeds een dikke 15 jaar straattheater – animaties - decoraties,
steeds gericht op mensen VERRASSEN, VERBAZEN en …
met ‘n GROTE GLIMLACH het speelvlak te laten verlaten!
Naast tal van verschillende vaste - en mobiele acts heeft Ron Jaluai zich de laatste jaren
mede geconcentreerd op het uitbouwen van “NAAR-HET-HART-GRIJPENDE-ACTS”, die
mensen steevast beroeren!

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Ron Jaluai blijft er steeds naar uitzien om op kleine en grote feestjes, jong en minder jong publiek te
animeren en te laten “genieten” ... en was reeds te gast op talloze festivals in binnen- en buitenland.

Sfeerschepping op maat
4:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Warme sfeerschepping met vuurparasols en vlammetjes op
verschillende niveaus, ruimte-vullende sfeer door massa’s
zeepbellen die de ruimte door dwarrelen, uitlichting van de
omgeving en lucht in groene en blauwe tinten, 2 lasers die
gebouwen mooi en prachtig kunnen uitlijnen op maat en/of
voorzien van aangepaste sfeerbeelden, een kleine “cozy
corner” waarbinnen mensen van dit prachtige decor kunnen
genieten … kijkend door de “hartjes”-bril.

Hun acts “Magic nacht of bubbles & fire”, “Love is in the air” en
“No Bubbles no Glory” worden gecombineerd en uitgewerkt tot
een uniek decor! Een mooie combinatie van vuur, bubbles,
licht, feeërieke muziek … & LIEFDE … op maat!

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

uur

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

openlucht
21:00

plaats

voorstelling
2/1 Sfeerschepping op maat

21:00

2/1 Sfeerschepping op maat

duur
04:00 h

04:00 h

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Rudi
België

www.rudirudi.com

Officieel heet hij Michiel Coine maar de meeste mensen noemen hem RUDI. Vanaf zijn zesde in
het theater tot nu op 19 jarige leeftijd alleen op scène of straat met een clownerievoorstelling.
Kleine stap voor de mensheid maar grote stap voor hem. Niet enkel met clownerie is hij bezig,
maar ook met het iets meer technische werk van bal lopen. Al een lange tijd maakt het artistieke
aspect van circus en clownerie een groot deel van zijn leven uit maar nu is het zover om het
ook te tonen aan het grote publiek met SHIT HAPPENS.

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

Shit Happens
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
In het begin lijkt alles goed te gaan maar dat blijkt maar schijn
wanneer RUDI merkt dat er problemen zijn met zowat alles in
zijn WC-hokje. Hals over kop probeert hij op de meest
spectaculaire wijzen te ontsnappen uit het hokje.
Onder de deur, over de deur, door het toilet, ... iedere mogelijke
manier passeert zowat de revue. Lukt het hem of blijft hij
eeuwig op zijn toilet zitten?

Sander De Cuyper (Cie Ea Eo, Pol & Freddy)
Niels Reynaert (Duo Berlingo)
Decor ism De Vuurmeesters

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:45

12/1 Shit Happens
12/1 Shit Happens

00:30 h
00:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:45

12/1 Shit Happens
12/1 Shit Happens

00:30 h
00:30 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

16:45

K/1 Shit Happens

00:30 h

16:45

K/1 Shit Happens

00:30 h

08/04/2018

Sascia B Terzofuochista
Italië

www.glinvers.com

Hij begon als danser en legde zich toe op verschillende vormen van dans, op zoek naar de integratie
van beweging met de jongleer-instrumenten.
Hij is leraar "Spin juggling", gefascineerd door vuur, waarbij hij vooral aangetrokken is door
gekleurd vuur en verrassende effecten.
Sascia is een expert met brandstoffen en brengt spectaculaire effecten op het podium: vuur en
vuurwerk, grote en kleine effecten. Hij is in staat zich aan te passen aan verschillende situaties en
heeft in de zeven jaar dat hij optreedt een grote ervaring opgebouwd.
Hij is nieuwsgierig naar theater en bouwde zijn kennis op door enerzijds zelf ervaring op te doen en
anderzijds verschillende cursussen te volgen.
Hij straalt een grote artistieke gevoeligheid uit, heeft een uitstekende verschijning, zeer mannelijk en
vol energie.
Hij is medestichter van de "GLI INVERS" (circustheater gezelschap)

professioneel /
professional /
professionnel

Terzofuochista Fire Show
0:35 h oude act/old show/spectacle vieux
Door zijn publiek wordt deze show ook wel eens "The Fire Rain"
genoemd.
Een zeer breed gamma vuur- en vuurwerkeffecten, plotseling en
onverwacht aangestoken, vlammen die in verschillende
richtingen opflakkeren.
Grote gekleurde vlammen in blauw, groen, geel en rood
verspreiden zich.
Vonken, flitsen en "vlammen-tranen".

Een danser met een sterk lichaam, maar met de beweging en
gratie van een vlinder. De sfeer hangt tussen zeer energetische
muziek en onbekende poëzie in een mengeling dat het publiek
in evenwicht houdt tussen kracht en fijngevoeligheid
Kettingen, sticks, toortsen, zeep, zeepbellen, zwepen en
touwen, vuurtekeningen... een breed gamma aan effecten komt
aan bod.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

uur

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

openlucht
21:45

plaats

voorstelling
7/1 Terzofuochista Fire Show

21:45

7/1 Terzofuochista Fire Show

duur
00:35 h

00:35 h

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Sitting Duck
België

www.chiringuitoparadise.com

Sitting Duck, dit is Gonzalo Alarcon van Hopla Circus/De Daltons en Joris Verbeeren van het
gezelschap Shake That.
Joris Verbeeren
Jongleur, Belgisch kampioen Flair Juggling 2015. Sedert 2002 oefent hij intensief op zijn techniek en
is gespecialiseerd in jongleren en manipulatie van ballen, flessen, schenkborden.
Hij heeft een voorkeur voor onmogelijke figuren en slapstick.

professioneel /
professional /
professionnel

Gonzalo Alarcón
Gonzalo oriënteert zich in de richting van clown en fysieke comedie. Hij werkte met Hopla Circus en
Pol & Freddy. Hij studeerde Commedia dell’Arte bij Michele Monetta en Carlo Boso en werkte later
onder hun leiding. Hij ontdekt de clownerie bij Christophe Guétat, Michel Dallaire, Emanuel Sembély
en Paul-André Sagel. Hij ontwikkelde zich verder en verdiepte zich in de clownerie aan het Centre
National des Arts du Cirque CNAC de Châlons-en-Champagne.

Chiringuito Paradise
0:45 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

Elbis en Angelo openen feestelijk Chiringuito Paradise! Alles
staat op punt voor een geslaagde openingsplechtigheid.
Het programma zit vol, de gasten zijn reeds aanwezig en de
champagne staat koud.
Ondanks de onberispelijke voorbereiding schuilt een ongeluk
altijd in een klein hoekje...

Een aandoenlijk duo die de meubels probeert te redden in een
apocalyptische mix van catastrofaal jongleren, fysieke komedie
en vuurwerk...!!!
Welkom in Chiringuito Paradise!

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

16:15
18:30

21/1 Chiringuito Paradise
21/1 Chiringuito Paradise

00:45 h
00:45 h

zondag

08/04/2018

16:15
18:30

21/1 Chiringuito Paradise
21/1 Chiringuito Paradise

00:45 h
00:45 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

16:15
18:30

Q/1 Chiringuito Paradise
Q/1 Chiringuito Paradise

00:45 h
00:45 h

zondag

08/04/2018

16:15
18:30

Q/1 Chiringuito Paradise
Q/1 Chiringuito Paradise

00:45 h
00:45 h

sonjAMAZEreel
België

https://www.pinterest.
com/slabmdrieke/krijt-eigen-werk/

Sonja is streetpainter/chalker en maakt 2D of 3D krijttekeningen of acrylverfschilderingen op straat.
Deze passie ontstaat in 2010, sindsdien maakte ze tekeningen bij speciale gelegenheden, feesten,
artiestenmarkten, streetpaintfestivals enz...
In Ieper speelt ze 'thuis' als enige Belgische beoefenaar van deze kunstvorm.

nieuw talent / new
talent / talent
nouveau

krijttekening
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

2D en 3D krijttekeningen op straat.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:30
18:30

21/1 krijttekening
21/1 krijttekening
21/1 krijttekening

01:30 h
01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:30
18:30

21/1 krijttekening
21/1 krijttekening
21/1 krijttekening

01:30 h
01:30 h
01:30 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:30
18:30

V/1 krijttekening
V/1 krijttekening
V/1 krijttekening

01:30 h
01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:30
18:30

V/1 krijttekening
V/1 krijttekening
V/1 krijttekening

01:30 h
01:30 h
01:30 h

Stiltlife
Nederland

www.stiltlife.nl

STILTLIFE StreeTTheater: spectaculaire en intieme momenten in de publieke ruimte.
STILTLIFE Streettheater maakt professioneel en visueel straattheater voor publieke en zakelijke
evenementen. Ze houden van spectaculaire, grote beelden en werken daarom vaak, maar niet
uitsluitend met stelten. Een andere manier waarmee zij indrukwekkende beelden creëren is met licht.
Kostuums met een cutting edge LED technologie zijn hun specialiteit.
Maar waarom al die spectaculaire beelden en techniek?
Door te verwonderen willen ze hun publiek de mogelijkheid geven zich eraan te herinneren dat er
dromen zijn, ze de mogelijkheid geven de wereld door de ogen van een kind te bekijken, en een
wereld zien, waar nog ruimte is voor schoonheid, magie en grenzeloze verbazing. Kinderen staan
open voor verandering, nieuwe impulsen en zijn vol van energie.
Ze maken contact met hun publiek en verleiden mensen om een kleine reis met hen te ondernemen.
En zoals het bij alle reizigers gebeurt, zal men bij terugkeer de wereld vanuit een licht veranderd
perspectief zien.
Om dit te bereiken werken ze alleen met gepassioneerde professionals: acteurs, acrobaten, dansers,
zangers, uitvinders, regisseurs en theater-technici.

professioneel /
professional /
professionnel

Naranja
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Fris fruitig vrolijk, zoet sappig en een tikkeltje zuur, speels
ondeugend en verleidelijk sensueel, kleurig energiek en
uitpuilend van speelvreugde, feestelijk geurend naar zomerse
sinaasappels, dat is: Naranja!
De sinaasappel verkoopster heeft haar beste jurk aangetrokken,
want vandaag heeft ze heel speciale sinaasappels in de
aanbieding. Ze heeft er twee bij zich van haar eigen teelt
"Orange de Luxe" waar ze eeuwen aan gewerkt heeft.

Het resultaat mag er zijn: een sinaasappelsoort van wel 1 m 70
cm doorsnee! Wie biedt er meer? Van buiten rond en vrolijk,
maar wacht tot dat ie - eenmaal verkocht - zijn
sinaasappelschil opent. Van binnen verrast deze speciale teelt
met de sensualiteit van supersized fruit!
Deze vrolijke en verrassende steltentheater-act is nieuw en
speelt mobiel met heel veel publieksinteractie gedurende 3 x 30
minuten.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:45
17:00

2/1 Naranja
14/1 Naranja

00:30 h
00:30 h

zondag

08/04/2018

14:45
17:00

2/1 Naranja
14/1 Naranja

00:30 h
00:30 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:45
17:00

A/1 Naranja
P/1 Naranja

00:30 h
00:30 h

zondag

08/04/2018

14:45
17:00

A/1 Naranja
P/1 Naranja

00:30 h
00:30 h

Strong Lady Productions
UK

www.strongladyproductions.com

Strong Lady Productions is Charmaine Childs, een Australisch/Britse artieste die leeft in UK.
Ze treedt internationaal op als circusartieste en "strong lady" sinds 2003.
Ze toerde met verschillende partner-acrobatie-shows en samen met andere artisten, maar nu komt ze
met haar solo-voorstelling "Strong Lady".

professioneel /
professional /
professionnel

Strong Lady
0:35 h oude act/old show/spectacle vieux
De wereld van de "Strong Lady" is gevuld met verblindende
contrasten: gespierd en gratieus, schoonheid en brute kracht.
Ze tilt de harten van het publiek op en... ja... ze tilt ook het
publiek zelf op.
Een echte sterke vrouw! Betty Drawn brengt een elegante reeks
prestaties vol kracht: ze breekt dingen, tilt mannen over haar
hoofd alsof het pluimen zijn en ze geeft jouw lachende spieren
een workout.

Je zal glimlachend weggaan van dit hartgrondig eerbetoon aan
de vrouwelijkheid en de kracht.
Gratie, komedie en kracht op de straat: een ode aan de
verscheidenheid. Betty Brawn biedt een andere kijk op
lichaamspositiviteit, vrouwelijkheid en verbondenheid.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:45
17:15

13/1 Strong Lady
13/1 Strong Lady

00:35 h
00:35 h

zondag

08/04/2018

14:45
17:15

13/1 Strong Lady
13/1 Strong Lady

00:35 h
00:35 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:45

K/1 Strong Lady

00:35 h

zondag

08/04/2018

14:45

K/1 Strong Lady

00:35 h

The Show Globe
UK

www.showglobe.co.uk

Na twee jaar plannen en testen werd de Show Globe gelanceerd in 2016.
Deze unieke, mooie en plezante creatie ontstond oorspronkelijk deels uit noodzaak, deels uit
verbeeldingskracht.
Nikki Lucas (nu Kennett) had de vorige 19 jaar opgetreden en internationaal getoerd als acrobate
(acrobalance), hoofdzakelijk op openlucht evenementen en in de cabaret-sector. Tijdens haar laatste
seizoen met haar show "Strictly Dumb Prancing" liep Nikki een ernstige enkelblessure op en was
bijgevolg genoodzaakt haar plaats in de show-wereld te herdenken. Ze was verplicht om op de
proppen te komen met een voorstelling die haar blessure toeliet en haar toch de kans gaf om op te
treden in de openluchtfestivals waarvan ze zo veel hield.
De Show Globe werd gecreëerd, maar het was duidelijk dat deze act een eigen steward en technieker
nodig had. Gelukkig deed Tim - Nikki's echtgenoot - mee om dit familie-project te vervolledigen. Tim
heeft vele jaren ervaring als vuurwerk-technieker voor BrightFX.
Ze werken samen als een goed geoliede machine en kunnen de Globe opbouwen en terug afbreken
in een recordtijd, zodat het een publiek op diverse en allerlei soorten plaatsen kan bereiken.

professioneel /
professional /
professionnel

Sea Sphere
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Schoonheid en betovering omringen haar als ze gratieus door
de menigte glijdt, veilig beschut in haar grote magische bol.
Juist lang genoeg losgelaten door de zee om een glimlach te
brengen op de gezichten die blij zijn om in het hare te kijken.
De mystieke zeemeermin fascineert jong en oud met haar
onderwater-voorstelling.
Ze klapt met haar staart en nodigt de omstaanders uit om met
haar in interactie te gaan: haar hand te raken door de bol, de
grote rode knop in te drukken om zeepbellen te produceren, ...

Ring of Posies
0:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Nieuw voor 2018: Ring of Posies is een prachtig verlichte tuin.
De brutale bloemennimf, ingekapseld in haar sprookjesland, is
nieuwsgierig om haar toeschouwers te ontmoeten.
Laat je meevoeren in haar magische wereld, gevuld met
vlinders en charme, magie en wonder.
(Deze voorstelling is nog niet voldoende afgewerkt. Het is nog
te vroeg om Ring of Posies te brengen op De Gevleugelde Stad
Ieper 2018).

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

openlucht

uur

plaats

voorstelling

duur

21:00
22:30

6/2 Sea Sphere
6/2 Sea Sphere

00:30 h
00:30 h

zaterdag

07/04/2018

17:15
21:00
22:30

6/2 Sea Sphere
6/2 Sea Sphere
6/2 Sea Sphere

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

zondag

08/04/2018

14:30
17:15

6/2 Sea Sphere
6/2 Sea Sphere

00:30 h
00:30 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

21:00
22:30

D/1 Sea Sphere
D/1 Sea Sphere

00:30 h
00:30 h

zaterdag

07/04/2018

17:15
21:00
22:30

D/1 Sea Sphere
D/1 Sea Sphere
D/1 Sea Sphere

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

zondag

08/04/2018

14:30
17:15

D/1 Sea Sphere
D/1 Sea Sphere

00:30 h
00:30 h

Theatre Caricature
Nederland

www.karikatuur.nl

www.companycomics.com

Harold Hugenholtz, geboren in Waalre 1963, is de eerste digitale karikatuur tekenaar ter wereld
Werkt in zijn studio, treedt op in binnen- en buitenland en heeft diverse nieuwe concepten ontwikkeld
zoals de giftbox op locatie en onlangs Theatre Caricature.
Digitaal tekenen in een nieuw jasje

professioneel /
professional /
professionnel

Theatre Caricature
1:30 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Harold Hugenholtz is geen gewone karikatuurtekenaar.
Hij tekent in zijn tent 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.

Een spannende plezier-oase tijdens uw Festival!!

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:30
18:30

4/1 Theatre Caricature
4/1 Theatre Caricature
4/1 Theatre Caricature

01:30 h
01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:30
18:30

4/1 Theatre Caricature
4/1 Theatre Caricature
4/1 Theatre Caricature

01:30 h
01:30 h
01:30 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:30
18:30

E/3 Theatre Caricature
E/3 Theatre Caricature
E/3 Theatre Caricature

01:30 h
01:30 h
01:30 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:30
18:30

E/3 Theatre Caricature
E/3 Theatre Caricature
E/3 Theatre Caricature

01:30 h
01:30 h
01:30 h

This Maag
Duitsland

www.thismaag.de

This Maag werd geboren in Zwitserland in 1971. Sinds de leeftijd van 16 brengt hij met EUgecertificeerde Zwitserse humor zijn interactieve Komedie-Circle-Show op de straten in Frankrijk,
Japan, Groot-Brittannië, Polen, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Kroatië , Macedonië,
enz. Hij treedt regelmatig op tijdens tal van internationale straattheaterfestivals, zoals Linzer
Pflasterspektakel (Oostenrijk); Daidogei (Japan); Buskerbus (Polen); La Strada Bremen (Duitsland),
enz..
This Maag voltooide in 1999 de studies ‘Drama’ aan de University of Dramatic Arts "Ernst Busch"
Berlin (D). Na opdrachten in het “Deutsches Theater” (Berlijn), aan de “Berliner Schaubühne”, bij
Staatstheater van Mecklenburg (Schwerin, D) en aan de “Theaterhaus Jena” (D) werkt hij sedert
2010 als zelfstandige en tourt met zijn eigen programma's - zowel in zalen als in openlucht.
Hij speelt op podia in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en op verschillende straattheaterfestivals
in Europa en daarbuiten.

professioneel /
professional /
professionnel

Das ist der Gipfel
0:40 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
This Maag presenteert in zijn laatste straatoptreden
uitzonderlijke alpine-waanzin met EU-gecertificeerde Zwitserse
humor.
Bijna alles wordt geïmproviseerd, alles is altijd anders en
nieuw.
Aan het einde van de show, is er een Biathlon-skirace tegen een
vrijwilliger uit het publiek, op het asfalt met originele ski's en
valse sneeuw.
Ga kijken! Mis iets anders!

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:15
17:30

21/1 Das ist der Gipfel
21/1 Das ist der Gipfel

00:40 h
00:40 h

zondag

08/04/2018

15:15
17:30

21/1 Das ist der Gipfel
21/1 Das ist der Gipfel

00:40 h
00:40 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:15
17:30

R/1 Das ist der Gipfel
R/1 Das ist der Gipfel

00:40 h
00:40 h

zondag

08/04/2018

15:15
17:30

R/1 Das ist der Gipfel
R/1 Das ist der Gipfel

00:40 h
00:40 h

UliK Robotik Theater
Duitsland

http://www.rudi-renner.de/ulikrobotik-video/

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

professioneel /
professional /
professionnel

Een artiest met passie!

UliK Robotik RoboPole
0:07 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau

Een man en een robot. Een menselijk wezen en een machine.
Het verhaal achter RoboPole is even kort als episch.
Een man die lijkt alsof hij de ingenieur zou kunnen zijn, en een
robot die probeert te experimenteren... eerst aarzelend, maar
meer en meer op een speelse manier wagen ze zich aan nieuwe
hoogtes.

RoboPole is een sterk visuele show. De discipline van de
Chinese mast is op zichzelf al fascinerend, maar in RoboPole
bereikt het een totaal nieuw perspectief...
De robot komt tot leven en tilt de artiest op - letterlijk - tot een
nieuwe hoogte. Paal en robot, robot en artiest... het is een fusie
tussen hedendaags circus en robot show.

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

zaterdag

07/04/2018

14:30
16:45
19:15

13/1 UliK Robotik RoboPole
13/1 UliK Robotik RoboPole
13/1 UliK Robotik RoboPole

00:07 h
00:07 h
00:07 h

zondag

08/04/2018

14:30
16:45
19:15

13/1 UliK Robotik RoboPole
13/1 UliK Robotik RoboPole
13/1 UliK Robotik RoboPole

00:07 h
00:07 h
00:07 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

plaats

voorstelling

duur

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

Uri&Noa Weiss
Israel

www.kaborka.com

Noa & Uri Weiss zijn professionele circusartiesten die sedert 1995 overal ter wereld hun shows
brengen.
Doorheen de jaren ontwikkelden ze hun eigen theatrale stijl die clownerie combineert met slimme
humor en acrobatie met jongleren.
Deze vaardigheden stelden hen in staat om verschillende shows te maken die een zeer groot succes
hadden op lokale en internationale circus- en theaterfestivals.

professioneel /
professional /
professionnel

KABORKA is een nieuwe theatershow van Uri en Noa Weiss (Captain Zucchini en Cirque No
Problem).
Uri en Noa zijn circusartiesten die de wereld rondreisden en nu al meer dan 20 jaar samen optreden.
Kaborka vertelt hun levensverhaal.

Kaborka
0:50 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Kaborka is een theatrale voorstelling die de levensreis van Uri
en Noa belicht, twee reizende acteurs die proberen om hun
acteurscarrière te combineren met het "echte" leven. Het
contrast tussen deze twee werelden - het podium en thuis wordt voorgesteld door middel van een opeenvolging van
dramatische en komische scènes, gekruid met elementen uit de
circuswereld. De show beweegt tussen het podium - waar het
applaus en de schijnwerpers hen gaande houden - en het
dagelijkse leven van dit koppel.

Zoals verwacht kan worden loopt niet alles even vlotjes in deze
constante wisseling tussen de twee werelden en de poging om
deze samen te brengen. De druk van de show-business
tegenover de vragen en noden van het dagelijkse famlilieleven,
de twijfels en onzekerheden, de angsten en de conflicten tussen
beide levenspartners, doet elk van hen op zoek gaan naar de
ziel van hun bestaan.
Kaborka brengt een veelheid aan theatrale genres: komedie,
pantomime, melodrama, fysiek theater, circus, ...

normaal programma

openlucht

dag
vrijdag

datum
06/04/2018

uur

plaats

zaterdag

07/04/2018

15:00
17:45

4/2 Kaborka
4/2 Kaborka

00:50 h
00:50 h

zondag

08/04/2018

15:00
17:45

4/2 Kaborka
4/2 Kaborka

00:50 h
00:50 h

regenprogramma

voorstelling

duur

binnen

dag

datum

uur

plaats

voorstelling

duur

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

15:00
17:45

E/2 Kaborka
E/2 Kaborka

00:50 h
00:50 h

zondag

08/04/2018

15:00
17:45

E/2 Kaborka
E/2 Kaborka

00:50 h
00:50 h

Vaiven Circo
Spanje

www.vaivencirco.com

Vaivén Circo werd opgericht in 2008 en combineert circus met dans en fysiek theater. Ze trachten
een zeer hoog peil te bereiken met hun technische vaardigheden.
"D" is hun derde productie en ging in première in december 2011. Ondertussen werd deze
voorstelling al 300 keer opgevoerd, onder andere op volgende festivals: TRAPEZI (Sp), CIRCADA
(Sp), Fira Tarréga (Cat), Circo Price Madrid, Chalon dans la Rue (Fr), Festimome (Fr), Brugge Plus
(Be), Tête à Tête (De), Kleines Fest Hannover (De), Ageas Salisbury (UK), Festival Out There Great
Yarmouth (UK), World Cup of Street Theatre Artists in Daidogei (Jp), ...

professioneel /
professional /
professionnel

Do Not Disturb
0:50 h oude act/old show/spectacle vieux
"Do Not Disturb" brengt ons terug naar de vroege 20ste eeuw,
tijdens een werkdag in de fabriek.
Vier personen worden gevraagd een machine te bouwen, een
wiel met 2,5 meter diameter... dit zonder enige instructies en
zelfs zonder te weten hoe die machine eruit ziet.
Ze plaatsen stukken samen en nemen ze terug uit elkaar terwijl
ze problemen oplossen zoals balans en tegenbalans.
Hun gebrek aan begeleiding veroorzaakt allerlei geestige,
opwindende en gevaarlijke situaties.

Een poëtische show vol energie die dans, acrobatie en fysiek
theater combineert met hedendaags circus.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

openlucht

uur

plaats

voorstelling

duur

20:45

7/1 Do Not Disturb

00:50 h

zaterdag

07/04/2018

16:45
20:45

7/1 Do Not Disturb
7/1 Do Not Disturb

00:50 h
00:50 h

zondag

08/04/2018

16:45

7/1 Do Not Disturb

00:50 h

regenprogramma
dag

datum

vrijdag

06/04/2018

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

20:45

H/1 Do Not Disturb

00:50 h

zaterdag

07/04/2018

16:45
20:45

H/1 Do Not Disturb
H/1 Do Not Disturb

00:50 h
00:50 h

zondag

08/04/2018

16:45

H/1 Do Not Disturb

00:50 h

Zazzu
België

www.zazzu.be

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

professioneel /
professional /
professionnel

Hun grote doel is dan ook om altijd voorstellingen te brengen die emoties kunnen losmaken. Steeds
speurend naar de uiterste artistieke en technische mogelijkheden.
Ze kunnen hun werk overal laten zien: van intieme privéfeesten tot grotere publieke festivals, zowel
binnen als in openlucht.
Laat je meeslepen in de wonderlijke wereld van Zazzu, kleurrijke magie die je nog niet had gezien...

Oyá
3:00 h nieuwe act/new show/spectacle nouveau
Oyá, een paradijselijke, mythische plaats met pure witte rozen,
vogelzang en een eeuwige zomer. Wanneer de nacht valt en de
duisternis zijn intrede doet, lichten de honderden rozen op, als
een feeëriek veld.
Op deze mysterieuze locatie belichten de fonkelende rozen alle
soorten liefde. Er hangt een dromerige magische sfeer, een
sfeer van puurheid, liefde en warmte.

Wegdromen in een sprookjesachtige omgeving.
Honderden LED-verlichte rozen.
De installatie heeft een betoverend effect op de toeschouwers.
Het is nog mooier wanneer de rozen 's nachts oplichten.
De hele omgeving wordt omgevormd in een romantische scène.
Alles is ook aangevuld met kleurenverlichting en muziek voor
een perfecte sfeercreatie.
“Een feeëriek veld fonkelende rozen die alle soorten liefde
belichten”.

normaal programma
dag
vrijdag

datum
06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

uur

datum

vrijdag

06/04/2018

zaterdag

07/04/2018

zondag

08/04/2018

plaats

21:00

regenprogramma
dag

openlucht
voorstelling

duur

2/1 Oyá

03:00 h

binnen
uur

plaats

voorstelling

duur

