
Actic
Nederland www.actic.nl

Actic is een succesvolle (straat)theatergroep die al geruime tijd meedraait in het (inter)nationale
straattheatercircuit. Inmiddels hebben we een aantal succesvolle acts afgeleverd, waaronder de Stille
Fanfare, de Urban Safari, de World’s Smallest Escape Room en de Kiddy Ride Police Patrol. Ieder
seizoen zijn we te zien in binnen- en buitenland met een aantal van onze acts. Per seizoen hebben we
gemiddeld zo’n 60 speelbeurten.

De Canta luxe is het oude alom bekende 45km/u wagentje dat
ook op het fietspad mag rijden. Voor deze installatie nemen 2
deelnemers per keer plaats in de Canta XL, de gordels gaan om
en de tomtom wordt geactiveerd. Uit de tomtom klinkt de audio:
‘probeer om te draaien’. Zodra deelnemers het stuur naar rechts
draaien begint de Canta XL met kermisgeluid op de achtergrond
te kantelen en om zijn as te draaien. Op deze manier komen
deelnemers in de Canta als een kip aan het spit ondersteboven
te hangen.

Op het moment wanneer de haren en oogleden omhoog hangen
wordt er een foto binnen gemaakt van de inzittenden. Men
draait verder aan het stuur en de Canta XL komt weer
rechtop. Uit de tomtom klinkt: ‘bestemming bereikt’, waarna
deelnemers weer veilig uit mogen stappen. Uit het dashboard
rolt een bon met een unieke code. Via het invullen van deze
code op de website komen deelnemers bij hun eigen foto uit.
Deze is vervolgens gemakkelijk te downloaden.

Canta XL
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Amoukanama
Guinea www.amoukanama.org

Nathalie en Alseny leerden elkaar kennen tijdens de repetities van de show Tagadart in Frankrijk.
Nathalie, bio-ingenieur en paardenartiest, leerde dankzij Alseny de passie van acrobatie kennen.
Samen reisden ze naar Guinee Conakry om te trainen met de acrobaten vrienden van Alseny en
uiteindelijk Amoukanama Circus op te richten. Dit jaar, na de geboorte van hun dochter, hebben ze
besloten de kern van hun verhaal uit te beelden in een acrobatisch duo. Zo zie je twee mensen die
zoeken naar verbinding in een wereld die hen niet altijd samen brengt. Twee mensen die helpen
elkaars angsten te zien, door ze er mee te confronteren en de hand uit te reiken om ze te over-
winnen. Twee mensen die tegengestelden zijn in veel aspecten, maar die via de taal van lichaam en
liefde universele grond vinden waar ze elkaar echt zien en begrijpen. Twee mensen, twee culturen,
twee talen.. en hun zoektocht naar verbinding, geluk en vrijheid in een wereld vol verandering...
Amoukanama is Sussu voor "dat breekt niet, blijft altijd bestaan" en wordt toepasselijk uitgevoerd
door een groep acrobaten die circus gekozen hebben als manier om te overleven. De groep
Guineese acrobaten zijn samengekomen in België, maar allen zijn ze opgegroeid in Conakry en
kennen als geen ander de harde lessen van het leven. Via hun leven als artiest willen ze hun energie,
wijsheid en levensvreugde delen met een groot publiek.

Nathalie en Alseny nemen ons mee in hun verhaal via originele
acrobatische figuren, hand op hand en dans. Samen ontdekken
ze het spectrum van acrobatie zonder elkaar los te laten, waar
het ritme soms hoog, soms laag ligt. Waar we soms tederheid,
soms passie terugvinden.
Begeleid door live percussie en muziek van West-Afrika.

Acrobatie, menselijke piramides, dans, hand op hand en
live percussie. De energie van de acrobaten en het ritme
van de muzikanten voeren de mensen mee in een wervel-
wind van tuimelingen en piramides. De acrobaten willen
tonen dat moed en generositeit altijd een weg naar een
oplossing bieden, dat we ondanks verschillen in cultuur,
ook verbonden zijn door onze menselijke emoties. (Door
visa-problemen kon deze groep niet tijdig in België zijn.)

Duo Limaniya

Amoukanama Travels
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Audrey Dero en Griet Herssens
België www.grietherssens.be
Audrey Dero is afgestudeerd aan de Brusselse theaterschool INSAS. Ze brengt visuele projecten
waarin objecten en lichaamsmanipulaties met elkaar worden vermengd. Op de manier van collages
en ideeënassociaties verzamelt ze verschillende materialen en technieken om een visueel verhaal
naar voor te brengen. Ze onderzoekt ook het begrip ‘landschapslichaam’, een lichaam dat wordt
gebruikt als theaterprent. Ze werkt met intieme decors, met kleine aantallen toeschouwers en ze
integreert hen vaak in de vertoning. Recent werkte ze in de Kopergietery in Gent, waar ze samen met
Christine Verheyden de vertoning ‘Verloren / Lost / Lost’ creëerde, die in bibliotheken wordt
gespeeld. Ze speelt in het seizoen 201892019 mee in het spektakel “Veel te veel te veel”
(‘Tropdetrop’) geregisseerd door Johan De Smet.
Griet Herssens begon aanvankelijk als kostuumontwerper, maar haar werk evolueerde meer en meer
naar scenografie en creatie van objecten voor visueel theater. Ze werkt vaak samen met
theatergezelschappen en werkte recent aan verschillende creaties voor Kopergietery (BE) en Ultima
Thule (BE). Met haar vorig gezelschap Meandertaal creëerde ze ‘Paper Cuts’. Daarna maakte ze haar
eerste solo- creatie met ‘Bruno’, een surrealistische pop-up-performance voor een klein publiek. In
2016 begon ze met Audrey Dero te werken en ‘Trip Tout Petit’ was geboren.

Een boekingskantoor voor kleine intieme dag-droom-reisjes
Twee meisjes voeren je mee naar een zelfgekozen bestemming.
Een intieme en visuele reis in een notendop die steeds vertrekt
vanuit de aanwezige kantoorartikelen.
Via inventief objectentheater en zelfs verassingen in de
uniformpjes van de dames krijgen deze mini-ontdekkings-
reisjes vorm.
één dag-droom-reisje duurt 15 minuten per groepje (4uur
spel/dag) - 1-8 personen - voor iedereen vanaf 4 jaar

Check-in: * welkom * elke reiziger krijgt geluidsbescherming
(hoofdtelefoon) * menu * keuze van de trip * ticket * bagage in-
checken
Transit zone: terwijl je bagage reist naar zijn bestemming,
wachten op boarding
Boarding * Trip tout petit: klaar voor vertrek... je dag-droom-
reisje vangt aan op de tafel * onder jouw ogen * in jouw
handpalm
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Autoportante Company
Italië www.autoportante.it
Opgericht in 2013 in Turijn door twee studenten van de Vertigo Circus School, de koorddansers
Edvige Ungaro en Damian Elencwajg. De "Fuori al naturale" show is het resultaat van een maand
training en onderzoek, maar vooral als een gevolg van een diepere kennis van de ander. Na een
eerste tournee in Zuid- en Midden-Italië, staat het gezelschap nu op festivals en op evenementen in
Europa en Zuid-Amerika waar ze een deel van hun tijd besteden aan lesgeven.
Ungaro Emma Edvige: is docent ritmische gymnastiek, pizzica (Salentine traditionele dans) dans en
vuurtechnieken. Artiest van het hedendaagse circus, gespecialiseerd in koorddansen. Studeerde in
2012 af aan de Cirko Vertigo School (Torino, Italië), gespecialiseerd in koorddansen en werkte samen
met Sanja Konsonen, Nathalie Good, Lucas Bergandi en Sarah Schwarz. Ze is samen met Damián
Elencwajg mede- oprichter van  “Cia. Autoportante Company” in 2013.
Damian Elencwajg: begint een opleiding aan een circusschool, terwijl hij zijn universitaire carrière
voortzet. Na zijn afstuderen besluit hij om zijn artistieke activiteiten voor te nemen, en zich
uitsluitend te wijden aan training en circusvoorstellingen. Na een intensieve fase van 3 maanden aan
de Nationale School voor Circuskunst in Rosny Sous Bois (ENACR) in Parijs, en daarna in
Barcelona, sluit hij zich aan bij de Cirko Vertigo School in Italië.

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

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

Bolwerk is een hedendaagse en tegendraadse maakplek met een publiek karakter.
Bolwerk opereert vanuit de liefde voor creatie, het verlangen naar verwondering en de noodzaak tot
ontmoeting.

Emma ontdekt de stad en vertedert de harten van
inwoners en bezoekers.

EMMA – de kleine reuzin
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Bucraá Circus
Spanje

Bucraá Circus is een gezelschap dat in 2018 werd opgericht door Pau Palaus en Fernando Villella na
een sociale circusexpeditie in de vluchtelingenkampen van Tindous.
Bucraá Circus brengt clownerie en bewegingstheater.

In de vluchtelingenkampen speelden ze veel samen en ontdekten iets wat zelden gebeurt, dat het
echt gemakkelijk en mooi was om samen te werken.
Nu zijn ze klaar voor hun eerste voorstelling: "El Gran Final".

Een tragikomedie, waarbij de essentie gebaseerd is op de
reünie van twee clowns die lang geleden gescheiden werden
door het uitbreken van de burgeroorlog.
Juist voor het afwerken van hun "El Gran Final", dwong deze
oorlog hen om verschillende wegen in te slaan. Nu, na meer dan
30 jaar, na oneindig veel rondzwerven en vechten om te
overleven ontmoeten ze elkaar terug en besluiten hun Grand
Final te voltooien.

Een eerbetoon aan één van de mooiste beroepen ter wereld:
een clown zijn. Het gevoel een dialoog te creëren met het
publiek, vanuit de emoties, waar woorden overbodig zijn.... een
herinnering die clowns van alle tijden hebben nagelaten in ons
geheugen.

El Gran Final
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Charles&Tang Straattheaterkollectiv
België www.charlesentang.be

Charles&Tang is een theatercollectief dat bestaat uit 4 heren. De bakermat van dit gezelschap ligt in
Oost-Ethnië, hun lokale uitvalsbasis is Aalst. Waar Charles&Tang in het verleden vooral actief was
op het vlak van de populaire wetenschappen wagen ze zich dit keer aan een goochelshow in de
beste Oost-Ethnische traditie.

Fràgila is puur theater op straat met een kartonnen doos als
enig attribuut. Uit deze raadselachtige doos verschijnt én
verdwijnt de volledige voorstelling; Houdini meets Pandora.
Fràgila is een voorstelling die jong en oud enthousiast verrast
en verwondert met een mysterieus begin en een nog
raadselachtiger abrupt einde.
Humor én magie, verpakt in één doos. 
 
duur: 40 min.

Fragila
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Cia. Balusca
Spanje http://www.balusca.com

Balusca is een Catalaans circusgezelschap gespecialiseerd in teeterboard en hand-to-hand
acrobatie. Marc Muñoz en Núria Puig werken samen sinds 2006. Na jaren samenwerken in
verschillende unieke projecten, besloten ze hun gemeenschappelijke visie naar buiten te brengen:
RAR!

Twee donkere bronzen figuren leven samen in een wereld die
vernield is door toxische leugens. De drang naar overleven doet
hen ontdekken dat er leven is na het binaire universum.
Ze zijn opgegroeid in eenzaamheid tussen puin en vonken,
maar laten een innemende en plezante menselijke achtergrond
zien.
Ze worden voortdurend geconfronteerd met elkaar en houden
eeuwige discussies, maar zoals tegengestelde polen, zijn ze
ook aangetrokken door elkaar.

Een circusvoorstelling met heel veel persoonlijkheid, zonder
tekst, met een mengeling van emotionele en verwarrende
beelden.

Deze show is ontstaan uit charismatische karakters en heeft
iets donkers maar ook verlichtend, dicht aanleunend bij het
menselijke: het eigenaardige.

RAR
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Cie Curupira
Frankrijk http://www.solangelima.

com/en/shows
Circusartieste (luchtacrobatiek) en actrice, geboren in Brazilië. Haar vader, clown, leerde haar de
beginselen van comedy toen ze slechts zes jaar was. Ze heeft genoten van een dubbele training aan
Morley College (Dramatic Arts) in Londen en circus school "The Circus Space", waar ze in 1997
BTEC (National Diploma in Performing Arts) won.
In 1998 trainde ze met Mamadou Diome van het (Peter Brook) theater in Frankrijk. In 1998 werd ze
uitgenodigd voor een geavanceerde opleiding aan de CNAC in Chalons-en Champagne. Sindsdien
werkte ze achtereenvolgens met tal van gezelschappen, waaronder: KDC Theatre Company,
Scarabeus Theatre Company, het Romanes Circus Co. Volte-Face, Teatro del Silencio, Universoul
Circus, Cirque Baroque, The Farfadais, Triple Trap / Cirq'choc, Co. Kalido, Compagnie Nö en Les
Escargots Ailles. Ze maakt de show "Canela Fina" en de show "Beija Clown". In 2017 creëerde ze
haar eigen gezelschap «Curupira» www.solangelima.com
Sinds 2009 organiseert ze een cultureel festival op het eiland Itaparica, in de regio van Bahia in
Brazilië: het FESTIT.

Deze show is geïnspireerd op het jeugdalbum: Het kind achter
het raam van Dani Torrent en Anne-Gaëlle Féjoz. Dit is het
verhaal van Rodrigo, een kleine jongen die in zijn wereld woont
en die een hut bouwt om zich te beschermen tegen anderen,
lawaai, verschil en alles wat hem kan schrikken en hem
verdrietig kan maken. Deze kleine jongen liet echter een klein
raam op een kier naar de buitenwereld, om van tijd tot tijd een
kijkje te nemen of het buiten kalm is, om de anderen en de
"superhelden" te observeren ...

Op een dag verschijnt een superheld als geen ander. Hiermee
kan Rodrigo beetje bij beetje zijn raam openen en ermee
instemmen om te communiceren met de buitenwereld ... Dit
verhaal gaat over het verschil en de moeilijkheid om uit je
innerlijke wereld te komen. Via circustechnieken, clown en
poppenspel, nodigen we kinderen uit om een poëtisch en
speels universum binnen te gaan ...
Voor kinderen vanaf 3 jaar.
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Cie Mirador
België www.compagniedumirador.com

Vooraleer ze Cie Mirador oprichtten, volgden Ingrid en Régis een opleiding aan SIB (Nationale Ballet
school) , HIDD (Higher Institute of Dance in Antwerp) en ESAC (De circuskunst school in Brussel). In
2005 zag Cie Mirador het levenslicht en kwamen ze op de proppen met hun eerste act ISSéO. Met
deze act speelden ze meer dan 900 keer over heel Europa.

De voorstelling overtuigde het publiek op het Chassepierre festival en won zowel publieks- als
juryprijs op het internationaal straattheaterfestival in Gent (Mira Miro). Tussentijd werkten ze voor
andere companies zoals Bud Bluementhal, Cirque Du Soleil, Féria Musica, Shift of zelfs met de
Kopergieterij.

Een stukje explosief circus-burlesk, een duo dat je op de rails
van de swinging 30’s brengt.
Dans, mast, schoensmeer, jonglerie...en bloemen ook -want ze
doen graag alles springen...maar wel aardig!

up-Time
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Cie One Shot
België

Maxime Dautremont en Foucauld Falguerolles leren elkaar kennen in Brussel in 2003, in l’Espace
Catastrophe, waar beiden hun eigen disciplines oefenen: de ene acrobatie en jongleren, de andere
Chinese mast.  Doorheen de jaren kruisen hun paden frequent, zij het in Brussel zij het ergens
anders, op training of tijdens het spelen. Elk creëren ze doorheen de jaren verschillende circusacts
en -voorstellingen.

Tussen hun verschillende projecten in, zien ze elkaar vaak en trainen ze ook op dezelfde plaatsen. De
vriendschap groeit en eind 2016 beslissen beide heren om de handen in elkaar te slaan. Een hele
week sluiten ze zich op in een tent: Foucauld gaat aan de slag met de Chinese mast terwijl Maxime
gitaar speelt en bijlen rondgooit. Het klikt en compagnie One Shot is een feit! Aan de hand van hun
vorige professionele ervaringen ontwikkelen ze al snel een eigen creatieve taal, doorspekt met
humor, theatraal gedrag en muziek!

Twee vrienden, twee broers… elk op zoek naar hun eigen plek.
De zoektocht resulteert in het plezier elkaar uit te dagen. Hun
enthousiasme en creativiteit zorgt ervoor dat de uitdaging nog
uitdagender wordt. De bijl draait rond en balanceert op het
tempo van beat box en mondharmonicamuziek. De kwajongens
worden stouter: een van hen wordt zelf het doelwit van de
vliegende bijlen.

One Shot, omdat er echt maar één kans is… Cool als
bluesmuziek, nerveus als rock-’n-roll, brengt dit spektakel ons
terug naar de basis van het circus. Het glijdt, test het evenwicht,
hakt en valt. Op het einde is het moeilijk om te beslissen wat
ons het meest verbaasde: de vaardigheden die de artiesten
onder de knie hebben of de onvoorspelbaarheid van de
gebruikte objecten! Doorspekt met live muziek, dans en
acrobatie is er een leuk evenwicht met het gebruik van de bijl en
het spektakel op de Chinese mast.

One Shot !
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Circle of Two
UK www.circleoftwo.com
Circle of Two brengt circus en fysiek theater en is gevestigd in het Zuidoosten van Engeland. De
groep werd opgericht door Celia Mendizabal en Ralph Taylor. Ze volgen de de tradities van populaire
theatervormen zoals circus, poppentheater en mime en halen inspiratie uit een breed gamma
artistieke genres. Ze presenteren evocatieve en poëtische shows met een unieke en persoonlijke
esthetiek.
Hun voorstellingen zijn gericht naar families en hebben een universele uitstraling.
Celia en Ralph studeerden af in 2001 aan de Central School of Speech and Drama en The Circus
Space in London en behaalden een diploma in theaterpraktijk en hedendaags circus. In 2013
behaalde Celia een Masters of Arts in Theatre Studies aan de universiteit van Surrey.

Al meer dan 15 jaar treden ze op in straatheater, circus en cabaret. Ze wonnen de publieksprijs zowel
in circus- als theaterfestivals (o.a. op het prestigieuze Internationaal Mime Festival van Périgueux
(Frankrijk).. Wereldwijd werd hun show uitgezonden op nationale televisiezenders.

Ze zijn ervaren in het geven van circusworkshops voor mensen van elke leeftijd.

Als de klok twaalf slaat begint de magie en komt een pop tot
leven...
Ze zijn duidelijk geïnspireerd door de dagen van de stomme film
met hun expressieve clownerie. Cricle of Two is dan ook een
naadloos amalgaam tussen fysiek theater en acrobatie.
Ze vertellen een eenvoudig en ontroerend verhaal over een
excentrische uitvinder die vecht om zijn laatste creatie te
controleren.

In een snel tempo en met participatie van het publiek brengen
ze hun verhaal zonder enig gesproken woord.
Een mengeling van verschillende disciplines: mime, slap-stick
comedy, acrobatie, ...
"Bambolina & Dodo" is een visuele en universele voorstelling
voor elke leeftijd en nationaliteit.

Bambolina & Dodo
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Cirkus trochu jinak,z.s.
Tsjechië www.cirkusjinak.cz

De groep heet Cirkus trochu jinak (Een beetje een ander circus) en ze zijn met 4 (1 vrouw en 3
mannen, allen professionele artiesten).

Cirkus trochu jinak is afkomstig uit de Tsjechische Republiek en ze brengen hun nieuwe show
OnTheRoad die ze tot nog toe slechts enkele malen opvoerden (in Bulgarije op het internationaal
festival Plovdiv en op hun eigen festival Cirkulum in Ostrava in de Tsjechische Republiek).

Een romantische acrobatische straat show waarbij heel veel
circusvaardigheden en uitrustingen worden gebruikt.
Deze show is geschikt voor elke leeftijd en elke nationaliteit,
met slechts heel weinig gesproken woorden.

OnTheRoad
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Cirq'ulation Locale
België www.ciloc.com

Gedurende de laatste jaren trad Cirq'ulation Locale op in 25 verschillende landen en 3 continenten:
Europa, Azië en USA, van België tot Dubai, van Texas tot Andorra...
Cirq'ulation Locale speelde voor president Sarkozy en Koning Albert II, op de Wereldtentoonstelling
en op de Olympische Winterspelen.
Het gezelschap won veel prijzen waaronder "Jeunes Talents Cirque" en "Prix du coeur" in Mimos.

Ze brengen lange shows of korte voorstellingen voor festivals, theaters, evenementen, winkelcentra,
televisie en thema-parken.

Cirq'ulation Locale is altijd op weg!

Voorstellingen van 8 minuten met hun nieuwe spectaculaire
sway poles. De palen zijn 5m lang en ze kunnen hiermee
swayen tot horizontaal tot net boven het publiek.
Cirq'ulation Locale heeft acts met verschillende kostuums en
muziek. Speciaal voor 's avonds als het donker is hebben ze
ook lichtgevende kostuums.

Moving Poles
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Cirquetango
Argentinië http://cirquetango.com

CIRQUETANGO bestaat uit Dario Ayala en Laura del Mar. In hun voorstelling "Un  Tango Mas"
combineren ze drie disciplines: circus, tango en theater.
Deze drie disciplines geven een perfecte mix van het drama dat in de tango zit en de komedie die
samengaat met circus, gebracht in het spel van het theater.
Dario Ayala: professioneel circusartiest gespecialiseerd in luchttechnieken, met een fascinatie voor
de lyrische tango muziek en dans. Deze fascinatie probeert hij te integreren als uitdrukkingsvorm in
zijn voorstellingen. Na zich 4 jaar te hebben toegelegd op de tango en 16 jaar ervaring in
circustechnieken, begint hij met Cirquetango aan de productie van een nieuwe show, samen met zijn
partner Laura del Mar.
Laura del Mar: professioneel circusartieste. Vanaf het begin legt ze zich toe op verschillende
technieken gerelateerd aan beweging: hedendaagse dans, theater en circus en ontdekt ze de tango.
Gepassioneerd door de tango dans en de studie van deze bewegingen besluit ze haar artistieke
carrière daarop toe te spitsen, waarbij ze al haar kennis, vaardigheden en ervaring  samenbrengt

"Un Tango Mas" slaagt erin om het publiek onder te dompelen
in het verhaal en het daarbij te betrekken, waardoor het telkens
een uniek en niet te herhalen moment is.
Gefascineerd door de elegantie van de tango en aangetrokken
door de virtuositeit van het circus  gaat het publiek na de show
dankbaar weg.

Un Tango Mas
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Collectif BigBinôme
Frankrijk https://collectifbigbinome.wixsite.

com/bigbinome/collectif

Het gezelschap Bigbinöme is een gezelschap dat bestaat uit vier jonge circusartiesten die
afgestudeerd zijn van het CNAC (Centre National des Arts du Cirque) in 2016, allemaal
gespecialiseerd in acrobatie.

Ze spelen in duo of quatro sinds 2011. Ze werken samen in Rosny-sous-Bois National School of
Circus Arts (Enacr) en het Nationale Circuskunstencentrum van Chalons-en-Champagne (CNAC).
Deze vier acrobaten verrijken hun circustechnieken met hun culturele en fysieke verschillen.

Op het podium staan emmers. Ze maken ook deel uit van het
decor uit, zijn kostuums, accessoires, zowel onstabiel als
fragiel en storend. Ze stellen artiesten in staat om de
speelruimte te moduleren en zo een levendig platform te
creëren gedurende de hele show. De gekke (artiesten) zijn
bezield om te spelen, ze willen het publiek raken. Van cowboy
tot diva, van bouwer tot bulldozer, van superheld tot
veroordeelde, …

Alles is een voorwendsel om te spelen. Het publiek raakt
verwonderd door hun adembenemende sprongen.

Saut is een show voor kinderen en volwassenen, vol spanning,
virtuositeit die je rillingen geeft

Saut
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Compagnie DaaD
Nederland www.compagniedaad.nl
Linda Anneveld is de bezielende kracht achter Compagnie Daad. Linda studeerde theatervormgeving
aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Ze heeft zich gespecialiseerd in het maken van
monumentale objecten en levensgrote poppen, waarbij zij vanuit de kinetische techniek opzoek gaat
naar beweging in het beeld. Hiervoor gebruikt zij de natuurkracht ‘wind’ maar ook motoren en
elektriciteit. Haar werk is beeldend, robuust en tevens verfijnd. Linda speelt met grenzen. Wanneer is
iets een installatie, wanneer wordt het een voorstelling? Op welke manieren kun je een verhaal
vertellen? Door de tijd stil te zetten, zodat het verhaal in het hoofd kan worden verteld of komt het
verhaal tot leven doormiddel van beweging? Welke beweging heeft het object/ beeld dan nodig als je
de tijd stil zet, vertraagt of erdoorheen reist? Linda vindt de uitstraling van het materiaal dat ze
gebruikt net zo belangrijk als de vorm waarin ze het giet. Ze maakt vaak gebruik van oude materialen
en gebruiksvoorwerpen, zodat ze hun eigen geschiedenis kunnen vertellen.
Elze van den Akker studeerde Objecttheater aan de hogeschool voor de kunsten Amsterdam en is
een van de vaste freelance medewerkers van DaaD. Ze speelt mee in PostOde, La Cuisine Macabre
en Le Jardin des Yeux, en ontwikkelt en bouwt mee aan diverse projecten. Daarnaast ontwerpt Elze
illustraties, theaterdecors, tekeningen met zand en interieurproducten.

PostOde is een ode aan die ouderwetse postbode die door weer
en wind de langverwachte brieven en pakketen afleverde.
Steeds minder brieven worden bezorgd en pakketdiensten
nemen het werk over. Maar met PostOde komt daar weer
verandering in! PostOde voor al uw pakketten en diensten!
Volg uw zending + Makkelijk en snel + Loket services +
Voor iedere verzendbehoefte hebben wij de perfecte oplossing.
Met hun mobiele postloket, hun rijdende brievenbus en
sorteerdepot, verplaatsen de postbodes zich met grote

vertraagde stappen op hun autostep door de menigte. Te
midden van het samengekomen publiek klappen de postbodes
hun postloket open en gaan de interactie aan met het
omstanders. Iedere klant is welkom!
Het publiek kan zich melden bij de balie voor een pakket of
brief. Ten overstaan van alle belangstellenden wordt de inhoud
van het pakket onderworpen aan een nauwkeurige inspectie.
PostOde bezorgt een glimlach op je gezicht en levert hilarische
en bizarre momenten op.

PostOde
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Compagnie KRAK
België www.compagniekrak.be
CIE Krak! is een gezelschap bestaande uit Els Degryse en Dieter Missiaen. Circus Krak
(oorspronkelijke naam) werd ooit in 2008 opgericht om voorstellingen te brengen in de derde wereld.
Met hun eerste voorstelling “Charlieston” toerden ze in ZO – Azië en Zuid-Amerika.
Hierdoor kregen ze de smaak te pakken en toerden ze ermee in eigen land op festivals en in culturele
centra. Vanuit heel veel goesting om een nieuwe voorstelling te maken ontstond “Kus!” Hiervoor
werkten ze samen met coach Tom Roos van Wurre Wurre. Deze voorstelling toert nog steeds in
Vlaanderen en omstreken. De derde voorstelling “Viva Victor” werd een
solovoorstelling van Dieter Missiaen, dit met coaches Els Degryse en Micheline Vandepoel.
Sinds 2016 zijn Els en Dieter in creatie met Ief Gilis van Circo Ripopolo. Het resultaat van deze
samenwerking is enerzijds de tweede solovoorstelling van Dieter “Kontrol” die in 2017 in première
ging en anderzijds de eerste solovoorstelling van Els “Chaos” die in 2019 in première gaat, dit met
de steun van Vlaanderen en Miramiro.
In de loop der jaren werd duidelijk dat poëtische clownerie dé discipline van dit duo is.
CIE Krak! brengt poëtische clownerievoorstellingen, gemaakt met de steun van het Vlaams
Circuscentrum en met de steun van Vlaanderen

Raphaël reist al jaren de wereld rond met zijn wereldberoemde
act “Teatro Pantalones”.
Hij wil vooral dat de dingen precies lopen zoals hij het graag
heeft. En als dat niet het geval is, zijn er fijnzinnige oplossingen
en een ontwapenende glimlach.

Een poëtische clownerievoorstelling, groots in zijn kleinheid.

spel: Dieter Missiaen
coach: Ief Gilis (Circo Ripopolo)

Kontrol
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Compagnie Le Grand O
Frankrijk www.compagnielegrando.com
Compagnie Le Grand O is het resultaat van een prachtige samenwerking tussen een zingende
comédienne en een acrobatische danser. Ze kiezen ervoor om met hun spel heel visuele en
poëtische verhalen te brengen. De lichamen, de stemmen, de woorden, alles heeft een betekenis en
een waarde. Dit zorgt ervoor dat de compagnie haar maatstaven vasthoudt, zowel op het podium als
ernaast. In de realiteit vertaalt dit zich in het feit dat ze een band aan gaan met hun publiek door
middel van workshops en lessen, waarbinnen zowel artistieke handelingen als levensvragen aan bod
komen.

De achtergrond van beide artiesten is eerder speciaal. Beide genoten een universitaire opleiding:
Tom volgde een opleiding in de politieke wetenschappen, terwijl Gioia antropologie studeerde. Na
hun opleiding gingen ze beiden aan de slag rond circus, mime, komedie en dans. Het gezelschap kan
hun show spelen in verschillende talen (Engels, Spaans, Nederlands, Duits of Frans). Opvallend is
wel dat de teksten die aan bod komen in de voorstellingen, worden gebracht in zogezegde
“bedreigde talen” zoals Bretoens, Griko, Fries of Jiddisch.  Net omdat de artiesten zo jong zijn, is de
afstand tussen hun show en realiteit erg klein!

Hoe kunnen we leven in het nu en tegelijk denken aan de
toekomst? Wat zijn de consequenties van de keuzes die we
iedere dag maken? En wat is onze verantwoordelijkheid voor
morgen?
Souvent je regarde le ciel bestaat uit een man, een vrouw, en
een 2m. hoge kubus die dient als decor, als circusobject, en als
symbool voor het alledaagse leven.

Door middel van woorden, dans, acrobatiek, muziek en theater
onderzoeken de acteurs de relatie tussen het individu en
zijn/haar engagement voor de wereld; verkennen zij nieuwe
manieren van kijken, van denken, op zoek naar een nieuwe
balans.

Souvent je regarde le Ciel
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Compagnie Les Quat'Fers en l'air
Frankrijk https://www.quatfers.com/

Na het oversteken van de oceaan maakte Garance aan de Nationale School voor circuskunsten van
Rosny-sous-Bois (ENACR) kennis met Gabi. Beide dames groeiden op aan een andere kant van de
grote plas, zonder te weten dat hun lot ooit zou kruisen. Hun trans-Atlantische verbond werd
gesmeden in de lucht.

Het enthousiasme van hun leraren stimuleerde hen om samen hun vleugels te ontplooien. Terwijl
hun wildste fantastieën rond bergbeklimmen groeiden tijdens hun tijd in CNAC, ontdekten ze het
plezier van de circuswereld aan de zijde van Alain Reynaud. Aan het einde van hun opleiding kregen
ze de kans om te spelen op het Venetiaanse festival in Martigues, een mooi begin van een spontane
zomertoer.

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

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

Gravir
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Compagnie That's it
België www.compagniethatsit.be
Jente Besters. Na zijn eenwieler obsessie werd hij ook jongleur, Cyr wheel acrobaat en heel vaardig
met zowat alle circustechnieken. Met productiegroep ‘Dwheelz’ en ook met ‘Diclum’ trad hij als
eenwieleraar en jongleur verschillende jaren op. Na het volgen van de Formation Pédagogique aan
Ecole de Cirque de Bruxelles is hij circuslesgever in Circusateliers Locorotondo, ’t Sirk en Ell Circo
D’ell Fuego.
Mascha de Weirdt: Ze was eerst vooral actief in het geven van hoela hoep workshops. Ze trad reeds
op samen met verschillende vuurcompagniën en volgde ook de Formation Pédagogique in Ecole de
Cirque de Bruxelles. Nu is ze lesgever bij Ecole de Cirque du Brabant Wallon.
Robrecht Hanssen: Jongleren, eenwieleren, bascule springen,… deze all-arounder doet het allemaal.
Ook Robrecht volgde de Formation pédagogique. Verder geeft hij ook circusles bij Circus Paljasso
en ’t Sirk. Na jarenlange ervaring als circusartiest en -lesgever bij Circus Paljasso was het tijd voor
iets nieuws, Compagnie That’s it!
Wouter Nys: Op zijn 8 jaar startte hij bij circusatelier Balancirk, en na zijn studie kinesitherapie zette
hij zijn circuscarrière verder bij Circus Paljasso. Wouter geeft de circusmicrobe door tijdens
circusworkshops,stages en vuurshows. Zijn grote passies zijn jongleren en muziek maken.

’Tired of balls’’,  een voorstelling waarin humor en
circustechnieken worden verwerkt aan de hand van
autobanden.
Roger en Marcel zijn 2 garagisten en gefascineerd door banden.
Roger is een harde werker en Marcel maakt graag plezier.
Marcel is niet de slimste en Roger niet de gemakkelijkste
collega. Samen rollen Roger en Marcel er zich steeds wel door,
want Marcel heeft het altijd goed voor en Roger weet heel goed
wat hij wil.

Door hun grote passie voor autobanden durven ze wel eens
vergeten dat ze aan het werk zijn. Banden vliegen in de lucht,
rollen in het rond en worden gemanipuleerd. Roger en Marcel
vinden op spectaculaire en creatieve wijze ‘de autoband’
opnieuw uit. Lachende gezichten verzekerd!

Tired of balls
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:15 h

14/1
14/1

14/1
14/1

K/1
K/1

K/1
K/1

15:15
16:45

15:15
16:45

15:15
16:45

15:15
16:45

dag datum

normaal programma openlucht

regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

Tired of balls
Tired of balls

Tired of balls
Tired of balls

Tired of balls
Tired of balls

Tired of balls
Tired of balls

dag datum uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

professioneel /
professional /
professionnel

00:15 h
00:15 h

00:15 h
00:15 h

00:15 h
00:15 h

00:15 h
00:15 h



Company Satchok
Duitsland https://www.rudi-renner.

de/company-satchokGalatée Auzanneau en Marius Pohlmann (samen met hun vroegere artistieke partner Tim Belime)
studeerden in juni 2012 af als Bachelor of Arts aan de Circus School Academy for Circus and
Performance Art (ACaPA) in Tilburg, Nederland, gespecialiseerd in partner acrobatie: banquine, 3-
man-hoog en hand-to-hand. Vooraleer ze alle drie samen "Trio Satchok" oprichtten, deden ze hun
eigen ervaringen op in verschillende amateur-circusgezelschappen en theaterprojecten in hun eigen
thuislanden.
Hun eerste gezamenlijke show "urban acrobatic show" werd ontwikkeld samen met Robert Sterzik,
eigenaar van Rudi Renner Agency en ging in première tijdens het Oerol Festival in Terschelling (juni
2013). Tot eind 2016, wanneer Tim het trio verliet om met zijn vrouw in Chili te gaan leven,  toerden ze
in Europa en wonnen diverse prijzen. Sinds 2017 is Camiel Corneille de nieuwe man in "Company
Satchok". Hij behaalde zijn Bacholor of Fine Arts and Education 2011 in Nederland en studeerde af
aan Codarts Circus Arts in Rotterdam (2015), is artistiek coach en doceert Visuele Kunsten
(fotografie en videografie) en neemt deel aan verschillende interdisciplinaire projecten. Met hun
nieuwe "Man at the Straps" maakten Marius en Galatée "Sisyphus", een show die imponeert door
prachtige beelden, ironie, intelligentie en artistieke krachttoeren.

"One imagine Sisyphus as a happy person."
Met ongekend speelplezier gaan drie sterke karakters om met
het creatieproces. Op humoristische wijze tonen ze hoe
artiesten samen trainen, ideeën proberen en weggooien en
vechten voor waardevolle minuten in de schijnwerpers.
Stoïcijns maar gelukkig blijven ze nieuwe beelden maken rond
de tripod en een "Push" knop voor muziekopnames.
Geïnspireerd door de Sisyphus mythe en de Camos quote
creëren ze een show vol kunstzinnigheid.

Ze presenteren Banquine, hand-to-hand, partner-acrobatie, ...
op verschillende niveaus.
Het enige wat je nodig hebt voor een goede show: een beetje
filosofie, sterke beelden en drie sympathieke artiesten.
Company Satchok zijn: Galatée Auzanneau - Camiel Corneille -
Marius Pohlmann
In een speelse en humoristische show tonen ze hun briljante
vaardigheden: 20 minuten pure en zweterige acrobatie!
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CQP Produccions
Spanje www.cqpproduccions.com
Het theatergezelschap Campi Qui Pugui (CQP)  begon in 2008 als resultaat van de passie om theater
te maken en te delen. Jordi Pedrós en Cristina Garcia zijn de stichters, de acteurs volgden
opleidingen in diverse theatertechnieken in Parijs, Barcelona en Lleida.
Na ervaring te hebben opgedaan door het werken met  diverse gekende kindertheatergezelschappen
besloten ze om hun eigen voorstellingen te maken. Ze willen het publiek dichtbij en ze benaderen de
toeschouwers op een plezante manier met visueel attractieve figuren die ons meenemen naar een
andere werkelijkheid. In hun spel combineren ze verschillende technieken zoals maskers, poppen,
tekst en pantomime.
Ze gebruiken humor en visuele middelen die begrijpbaar is door elke leeftijd en elke cultuur en willen
het kind dat we allemaal in ons dragen wakker maken.

Ze hebben opgetreden in meer dan 15 landen. "Rats" en "Manneken Piss" wonnen de prijs voor de
beste straatshow op Fira Titelles de Lleida in 2015 en 2016.

Een meteoriet is gevallen in de straat. Het wetenschappelijk
team Spaceguard benadert het. Maar onverwachte dingen
beginnen te gebeuren.
Een show die ons door middel van absurde humor confronteert
met hoe we ons verhouden tot het onbekende en culturele
verschillen.
Een productie geleid door Toti Toronell. Een samenspel tussen
poppen en acteurs met de bedoeling een verrassende en
transformerende impact te hebben op de publieke ruimte.

Met "Asteroid" willen ze nieuwe technieken ontdekken. Tot
voorheen werkten ze met maskers en poppen. Nu zijn de
poppen belangrijk als reële figuren: de menselijke wezens gaan
in interactie met de poppen.
Het belangrijkste onderwerp in deze show is hoe we de anderen
behandelen, de nieuwkomers en de mensen die verschillen van
ons.
Ze willen ons een keuze laten maken, zonder dat daarop de
aandacht gevestigd wordt.
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De Machienerie
België www.machienerie.be

De Machienerie is een artistieke compagnie/werkplaats waar we ons focussen op de bouw van eigen
en externe producties/projecten. De wereld waarin wij ons bevinden, is die van staal en hout.
Opgericht met het oog om beeldende, poëtische verhalen te kunnen vertellen en waar de link met
straattheater, poppentheater en circus nooit ver weg is. Een heerlijk mooie kruisbestuiving.
De Machienerie is een broeinest van artistiek geweld. De droom van de oprichters was om een
werkplaats te maken waar hun poëtische verbeelding de bovenhand kon krijgen en om deze
werkplaats ook open te zetten naar anderen. Veel van de projecten en beeldhouwwerken van De
Machienerie hebben een milieuproblematisch statement. Met onze bricolage poétique proberen we
aan de hand van verbijsterende creaties ook een boodschap over te brengen. Niet alleen bouwen we
constructies, we maken zelf voorstellingen waarmee we nationaal en internationaal rondtrekken..
Carnivale, onze laatste voorstelling is een compleet oeuvre van ons werk dat we hebben aangevuld
met tal van nieuwe pareltjes.
De Machienerie .. waar dromen uitkomen.

Ooit waren ze met duizenden, deze geweldige reuzen...
Traag maar zeker wandelden de monsters over de eindeloze
vlaktes van de Galapagos...
Niemand kon hen deren... tot de mens kwam.
Kruip op de rug van onze logge planteneters en ervaar zelf hun
adembenemende traagheid...

Een kleine zweefmolen met 4 unieke vliegmachines, gebaseerd
op de eerste modellen van de pioniers van de luchtvaart.
Marquis De Quevilly, een van deze pioniers, geloofde heel sterk
dat zijn manier van vliegen zou werken en spendeerde zijn
volledige fortuin aan het bouwen van verschillende machines.
Spijtig genoeg kwam hij hiermee nooit van de grond.
Met deze charmante zweefmolen worden zijn dromen nu toch
werkelijkheid.

Les tortues géantes des Galalagos

Les fabuleux aventures de Marquis De Quevilly
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De Vuurmeesters
België www.devuurmeesters.be
De Vuurmeesters blazen hun tiende kaarsje uit. Of moeten we zeggen : « amper hun tiende
kaarsje », want we hebben ze intussen leren kennen als de compagnie die elk jaar Ieper trakteert op
een nieuwe première. En net zoals de vorige jaren hebben ze de Ieperse Vesten als speelterrein, waar
de weerspiegeling van het water een extra dimensie geeft aan de natuurlijke gezelligheid van de
vuurvoorstellingen.
In 2017 heeft de compagnie de originele Vuurparade een complete make-over gegeven. Onder
muzikale begeleiding van de oostvlaamse gipsyband ‘Djurdjevak’, met een gewijzigde regie,
kostumering en enscenering gaat deze mobiele vuurvoorstelling nu op zoek naar het plezier achter
het spelen met vuur.
In 2017 kon de methode van de Monumentale voor het eerst in Ieper worden bewonderd. Verleden
jaar was dit concept opnieuw te zien, maar in een andere uitgewerkte uitvoering. . De Monumentale
Creatie valt onder de noemer ‘temporary art’. De evolutie van het werk doorheen de tijd is een
vierdimensionele ode aan de geometrie.

Een tot 1,5 kilometer lange lijn versterkt de natuurlijke lijnen
van een stad en verbindt subtiel de epicentra van een
evenement. In Ieper te bezichtigen over 800 meter.
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Di Filippo Marionette
Italië www.difilippomarionette.com
Remo Di Filippo: studeerde af in theatergeschiedenis aan de Universiteit van Bologna. Hij
vervolledigde zijn opleiding in disciplines zoals Commedia dell'arte, het neutrale masker, goochelen,
pantomime, stem en beweging, ... Hij acteerde bij diverse Italiaanse gezelschappen in 2010 en stapte
dan in de wereld van het poppenspel met de ontdekking van een klein, fascinerend laboratorium,
verdoken in het centrum van Barcelona: "House Workshop Puppets of Pepe Otal". Hij ontdekte het
edele van hout met zijn oneindige mogelijkheden en veelvuldige gedaantes... Vanuit deze creatieve
plek kwam de droom en de geboorte van zijn eerste pop: Gino!
Rhoda Di Filippo Lopez: dank zij het muzikale trio "The Sirens" kwam Rhoda van Australië naar Italië
en ontmoette het magische van marionetten bij "Di Filippo Marionetta". Afgestudeerd als Bachelor in
muziektheater aan de WA Academy of Performing Arts, werkte Rhoda in verschillende
theaterproducties als actrice, zangeres, danseres, ... Ze behaalde de prijs voor Beste Actrice voor
haar werk in een originele musical "Lorelei" met Deckchair Theatre. Ze werkte voor film en TV (The
Great Mint Swindle", "StreetSmartz" and "Marx & Venus") en werkte ook met poppen op
verschillende manieren (o.a. de shows "The African Magician" (Barking Gecko Theatre Co), en op het
New York Fringe Festival 2014 met "The Warrior and The Princess" (Blue Moose Productions).

Een show met marionetten, vol eenvoud en poëzie. Het palmt je
in, ontroert je en geeft je plezier. De marionetten zijn levend. Je
zult er verwonderd van staan hoe zij in staat zijn om emoties
over te brengen.
De show is zonder gesproken woord. Elk karakter, elke
marionet heeft zijn eigen verhaal, verteld door middel van
bewegingen en muziek in interactie met de poppenspelers.
Deze voorstelling toont de magie van de marionet en is perfect
voor elke leeftijd!

Ze vermaken kinderen en laten volwassenen dromen.
"Time is life, and life lives in the heart."

Enkele leden van de poppenfamilie:
- Constante de wielrenner
- Sub Limen, de hip hop acrobatische broers
- Pina de ballerina
- Jhnny B. Jamm erop los
- Molly, met Rhoda & Remo
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Hanging By A Thread (theatre version)
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Dulce Duca
Portugal www.dulceduca.com

Dulce Duca (Portugal, 1984) stapt in de jongleerwereld op een zelfbedachte manier (2001).
Samen met FAAC neemt ze deel aan en organiseert een project "Work in Progress Arts Meeting', een
ontmoeting met 70 artiesten van over heel de wereld in Srebrna Gora, Polen. In 2010 ontwikkelt ze
het Oct/Nov 2010 project, een artistieke invasie op het Portugees grondgebied.
Samen met jongleur Adrien Batiot staat ze in 2009 aan de wieg van Made in Taiwan Company. Met dit
gezelschap organiseert ze en neemt ze deel aan de Mochila Tour in Brazilië. Daar presenteert ze voor
het eerst een deel van "Um Belo Dia", geeft jongleerklassen in de favela's (sloppenwijken), sociale
projecten en circusscholen.
In 2010 gaat de hele voorstelling van "Um Belo Dia" in première op Al  Filo Circus Marathon (de prijs
voor circustheater) als onderdeel van het Contemporary Stage Festival, Madrid. Sindsdien werd de
show opgevoerd op straten en pleinen en in theaters in verschillende landen waaronder het Trapezi
Festival (Reus), TAC (Valladolid), European Youth Capital (Braga), Milano Clown Festival, Fira
Tarrega, ...

Een project bedacht door Dulce Duca en Iris. Dulce Duca brengt
jongleren, manipulatie en evenwicht van de clubs in een unieke
en opvallende vorm van lichaamsexpressie.
Ze brengt sterke emoties over bij haar publiek dat erdoor wordt
geïntegreerd en geïntrigeerd.
Een metaforische en surrealistische voorstelling, gebruik
makend van fysiek theater, circus, dans, jongleren,evenwicht
met de clubs, objectmanipulatie en live muziek.
Geschikt voor elke leeftijd.

Een show van 9 minuten voor Gala's of andere evenementen
die openstaan voor dit soort voorstellingen.
Een surrealistische en komische voorstelling over de
transformatie van een vrouw, van haar decadente en ellendige
gevoelens tot het volledig haarzelf en haar leven in handen
nemen. Deze korte voorstelling wordt opgenomen in haar
nieuwe langere show "Sweet Drama" die in première gaat op
het OUT THERE Festival (september 2019).
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Duo Masawa
Italië http://duomasawa.wix.

com/duomasawa"Duo Masawa" is een Italiaans-Argentijns gezelschap, opgericht in 2014, met de bedoeling shows op
een hoog visueel en expressief niveau te creëren. Daarbij gebruiken ze verschillende disciplines
zoals hedendaagse dans, hand-to-hand (acrobatisch duo), jongleren en muziek.
Ze begonnen met "INVOLUCION" en in 2015/2016 maakten ze  "V.O.G.O.T.". Deze laatste show
brachten ze op verschillende internationale festivals in Europa en Zuid-Amerika.
Maar nooit stopten ze met hun artistieke training om hun technische en creatieve vaardigheden te
verbreden.
Wanagi Valnei : geboren in Nuoro, Italië (1986). Hij ontwikkelt al heel vroeg een interesse in jongleren
en acrobatie en oefent als autodidact. Hij besluit om zich tenvolle toe te leggen op circus en
ontwikkelt verder zijn circusvaardigheden, specialiseert in jongleren en hand-to-hand en neemt deel
aan talrijke cursussen en workshops.
Manuela Maria Gaona: geboren in Buenos Aires, Argentinië (1987). Ze begint haar training als
danseres op 9-jarige leeftijd, volgt lessen ballet en lichaamsexpressie in Buenos Aires en begint
door Spanje te reizen om haar volledig toe te leggen op haar professionele danstraining. In 2012
begint ze met hedendaags circus en specialiseert zich in hand-to-hand.

Het zicht, reukzin, smaak, gehoor en gevoel... ze strengelen
ineen vanaf de eerste gewaarwording...
Ze laten voetsporen achter in ons leven. Ons heden is de som
van de nostalgische herinneringen aan elke gebeitelde richting
die we uitgingen.

V.O.G.O.T. drukt door middel van het lichaam de visie uit op de
vijf zintuigen.
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Dwaallicht vzw
België www.toverspel.be
De leden van Vzw Dwaallicht ( vroeger vzw Toverspel ) hebben reeds meer dan 17 jaar ervaring met
het maken van vuurdecoraties. 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 succesproduct: bamboe-
constructies. Hiermee kunnen ze (in theorie) oneindig veel verschillende lichtobjecten maken, maar
ook functionele bouwsels zoals afdaken, infostanden, bar + terras, inkombogen, verteltent ... Voor de
kinderen kunnen ze enkele knutselworkshops aanbieden zoals lichtornamentjes maken in klei,
tekeningen maken op papieren lichtzakken, lantarens maken...

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

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

op maat
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El Fedito
Spanje www.elfedito.com

Federico Menini is geboren in Argentinië. Als onvermoeibaar reiziger studeerde hij gedurende
verschillende jaren architectuur en kunst aan universiteiten in diverse landen: Spanje, Chili, Turkije,
Mexico en Rusland. Op deze manier verwierf hij kennis in verschillende artistieke disciplines:
beeldhouwen, sociaal theater, video, gravure, fotografie, tekenen, podiumontwerp, enz. ... Allemaal
hulpmiddelen voor het circus: de multidisciplinaire kunstvorm bij uitstek.
Na vijftien jaar in de wereld van het circus ging zijn grote passie naar conferenties, vergaderingen en
circusconventies overal ter wereld, maar evengoed seminaries, workshops en cursussen jongleren,
koorddansen, theater, improvisatie, evenwicht, clownerie, acrobatie, komisch goochelen en
experimentele dans.
In de voorbije jaren werkte hij met verschillende gezelschappen en werkte uitgebreid als
circusartiest. Nu brengt hij zijn eigen solo-shows en is jongleur in "Potted", een voorstelling van het
Spaans gezelschap La Trócola Circ.

Wie of wat is het beeldhouwwerk? Is het de jongleur of het
gecreëerde artefact? Wat is de betekenis van stabiliteit? Wat is
de limiet? Deze vragen leiden tot het zoeken naar de ultieme
staat: de perfecte balans, de architectuur van het jongleren, de
harmonie tussen alledaagse elementen.
In Oyun bouwt de jongleur een structuur perfect in evenwicht,
hij creëert zijn eigen ruimte op het podium waarbij de lucht
wordt afgebakend en de zwaartekracht wordt getart terwijl hij
harmonie nastreeft tussen alle betrokken elementen.

Oyun (‘spel’ in het Turks) is een universum van kookpotten.
Alles draait rond pannen, lepels, touwen, ballen, ...
Deze show is het resultaat van jaren onderzoek en
experimenteren, waarbij de inspiratie voornamelijk kwam vanuit
verschillende kunstdisciplines: beeldhouwen, visuele poëzie,
architectuur, fotografie, tekenen, muziek, schilderen, theater,
circus, ... Oyun is een unieke en vernieuwende show voor elk
soort publiek, waarbij humor, ritme, originaliteit en een verfijnde
jongleertechniek gecombineerd worden.
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El Kote
Spanje www.conmuchoarte.net
Multidisciplinair artiest uit Chili met meer dan 15 jaar ervaring als clown, jongleur, acrobaat, theater
improvisator en cultureel manager.
Zijn shows waren te zien op straattheaterfestivals in 17 landen (van Amerika tot Azië over Europa).
Zijn werk is gekenmerkt door de fusie van verschillende circustechnieken, clownerie en
theaterimprovisatie. Elke show is uniek omdat die gecreëerd wordt en groeit in relatie met de plaats
en het publiek. De taal van deze artiest is universeel en zijn speciale energie explodeert, besmet,
provoceert en onderhoudt kinderen en volwassenen tot de allerlaatste seconde.
Met zijn shows won hij meerdere prijzen in verschillende landen:
eerste prijs Scharbeutzer Strassentheater Festival, Germany (2018)
tweede en derde prijs Scharbeutzer Strassentheater Festival, Germany (2014 to 2017)
eerste prijs Open Category”- Ferrara Busker Festival, ltaly (2013)
eerste prijs 11. Pinneberger Kleinkunstfestival, Germany (2013)
tweede prijs 14.lnternationalen Kleinkunstfestival lnsel Usedom, Germany (2013)
FONDART Ventanilla Abierta Santiago Chile (2013)
FONDART Regional Santiago de Chile (2012)

Een unieke one-man straattheatershow.
Acrobatie, jongleren en improvisatie, vermengd met een zeer
speelse geest creëert een interactie en een directe
verbondenheid tussen de openbare ruimte en het publiek en
leidt telkens tot een uniek resultaat voor elke plaats.
Het publiek evolueert van een passieve toeschouwer tot een
actieve deelnemer en de publieke ruimte wordt herschapen tot
een podium.

De show eindigt wanneer hij vanuit een venster of balkon langs
een kabel naar beneden glijdt en zijn leven in de handen van 6
vrijwilligers legt... zal hij slagen?
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elabö
Duitsland www.elaboe.com

Bö ", dat is de korte windvlaag die alles in beweging zet voor nu  en je doet afvragen hoe de wereld
om je heen begint te wervelen en vliegen. Elabö ", dat zijn wij, Anne en Mitja. In 2012 zijn we gestart
met trainen en samenwerken. Eén jaar later verhuisden we naar Spanje om samen te studeren aan de
Circus en Theaterschool CAU in Spanje. Sinds de zomer van 2015 hebben we deelgenomen aan een
aantal nationale en internationale festivals en evenementen onder de naam "Anne & Mitja" en later
als "elabö".

Het bord is gezet, de klok tikt, het spel begint: in de flair van een
stomme film neemt de bekroonde show "Schachmatt" #
(schaakmat) het publiek mee naar de wereld van een
schaakwedstrijd, die uit de hand loopt op een amusante maar
poëtische manier. Beginnend met de precisie van een accurate
schaakspeler, evolueert de partij naar een artistieke
achtervolging waarbij schaakfiguren ontwaken  en tot leven
komen, het schaakbord groeit tot een enorme omvang.

Tijdens deze chaos probeert de schaakspeler wanhopig
controle te houden over zijn wervelende tegenstander met haar
trucs en stunts. De choreografie bestaat uit verbluffende hand-
to-hand acrobatiek en hilarisch slapsticktheater, inclusief
springen, klimmen, balanceren en de artiesten die elkaar in de
lucht katapulteren. De show "Schachmatt" won verschillende
internationale prijzen en is een stuk die geschikt is voor alle
leeftijden. Het maakt geen gebruik van taal, waardoor het nog
spannender wordt.
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Evolplays asbl -  Les Espaces Cyclophones de François CYS
België http://francois-cys.com/index_eng.

php

François Cys, geboren in Duinkerke in 1979, combineert de kwaliteiten van onderzoeker, uitvinder,
muziekliefhebber en klusjesman. Zijn creaties behoren niet tot een stroming, maar willen de kijker
simpelweg aanmoedigen om het eigen creatieve potentieel te ontdekken en zich te amuseren. Nadat
hij als meubelmaker had gewerkt, begon hij de transformatieve mogelijkheden van alledaags
objecten te verkennen. Hij ging op zoek naar de relaties die kunnen gelegd worden tussen die
objecten en lichaamsbewegingen, ritmische dynamiek en akoestische verschijnselen.

Sinds 2004 ontwerpte hij een reeks speelse installaties met objecten waarvan hij de oorspronkelijke
functie omvormt. Fietsen, badkuipen, pompen of wetenschappelijke instrumenten worden zo het
onderwerp van multi-sensorische ontdekkingstochten, vaak interactief met het publiek. Dit met
uitzondering van de installaties die deel uitmaken van zijn vlaggenschip “Les Espaces
Cyclophones”. François experimenteert met geluid in al zijn vormen binnen de non-profit organisatie
Evolplay en de groep “Dame dame Tambourine”.

Interactieve geluidsinstallaties. Vreemde geluiden klinken. Men
is verbaasd, luistert aandachtig en komt dichter … om een
ongewone opstelling van fietsen, badkuipen, buizen,
stethoscopen en wastafels te ontdekken.
De installatie kan worden opgezet in tuinen, op pleinen, in
straten, in kerken, parken, musea,… en past zich perfect aan
binnen de omgeving en het publiek.

Vél’eau: Een badkuip dient als waterreservoir, een fiets als
pomp, een scheprad als drijfveer voor de geluidmakers...
Cycloscopes: Een tiental omgevormde fietsen worden een
speeltuin om te ontdekken met een stethoscoop. Kras, schrob,
sla, beweeg het wiel om geluid te produceren.
Cyclo-dynamo: een elektroakoestisch toestel vormt
elektriciteitssignalen om tot geluidsgolven. Ze worden
gepresenteerd in verschillende vormen en kunnen zowel vast
op 1 plaats als in beweging worden gebruikt.
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Firmakodde
Nederland www.bruellrennen.com
In 1999 begon André Kodde aan de Academie voor Kunst en Industrie (nu ArtEZ Art & Design,
Enschede), richting Media Kunst.  Na deel te hebben genomen aan vele lokale exposities en
kunstprojecten als het Gogbot Festival, nam Kodde in 2007- 09 deel aan het Master-programma van
het prestigieuze Santberg Instituut, richting Fine Arts. Hier ontwikkelde hij zijn virtuele
museumstructuur Msquare4 dat later in het Boijmans van Beuningen werd gelanceerd.  In die tijd
werd tevens zijn eerste versie van het Brulrace project gepresenteerd op de Kunstvlaai in
Amsterdam. André Kodde is de uitvinder, de ontwerper, de regisseur en de zakelijk leider, maar hij is
vooral beeldend kunstnaar het bevlogen creatieve brein achter de Brulrace.
Nard verdonschot 1978. “Met zijn doordringende blik, tomeloze creativiteit en grootse inzet is Nard
iemand die je inspireert om boven jezelf uit te stijgen.” Nard is acteur, schrijver en regisseur. Sinds
zijn studie aan de Arnhemse Toneelschool is hij als acteur verbonden geweest aan diverse grote en
middelgrote theatergezelschappen in Nederland en Duitsland. Als regisseur heeft hij uitgebreide
ervaring met grote klassieke ensemble-stukken. Hij is een schrijver met een voorliefde voor het
absurde. Nard  is Wolf ‘iets wat zelf in genomen’, maar vooral wereld verbeterende als het om geld
zaken gaat ;-).

Eens moeten onze kinderen leren; hoe harder je schreeuwt, hoe
meer je bereikt in het leven.   Hun driewielers reageren op
geluid; hoe harder de coureur kan schreeuwen, hoe sneller hij
gaat.  Hoe meer mensen je horen, hoe meer mensen je zien.
Hoe eerder je door de finish gaat, hoe eerder dat je wint. En hoe
meer je verdient.  Het is net als het leven zelf.
Omstanders kunnen een gokje wagen door hun geld in te zetten
bij de roodkapjes “Clair en Clarissa” de bookmakers ter plaatse.
En Show master Wolf legt de regels uit van zijn spel.

Brulrace voor kleuters!

Brulrace / Brullrennen / Roarrace

Brulrace / Brullrennen / Roarrace (Voor volwassen
kleuters)
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Gerard Olthaar
Nederland www.gerardolthaar.nl

Gerard Olthaar, oftewel G, heeft o.a. gespeeld bij de theatergroepen De Stijle, Want…, De Roadies,
Alibi Collectief, Waterhuis, Siberia, T & G, De Boomgroep, Medea en Effe Kijke. Momenteel speelt
hij solo. Tevens doet hij regiewerk en op maat gemaakte acts of opdrachten. Zijn stijl is te
omschrijven als absurdistisch en tevens droogkomisch. Hij heeft voorstellingen voor zowel binnen
als buiten, op een vaste plek of mobiel.

Veiligheid voor alles. In het dagelijks verkeer, op een festival of
welke gelegenheid dan ook. Bovendien bent u nog eerder op uw
plaats van bestemming en met al uw ledematen er nog aan.

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

14/1
23/1
23/1

14/1
23/1
23/1

N/1
A/1
A/1

N/1
A/1
A/1

14:45
16:30
18:00

14:45
16:30
18:00

14:45
16:30
18:00

14:45
16:30
18:00

dag datum

normaal programma openlucht

regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

Klaarover
Klaarover
Klaarover

Klaarover
Klaarover
Klaarover

Klaarover
Klaarover
Klaarover

Klaarover
Klaarover
Klaarover

dag datum uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

professioneel /
professional /
professionnel

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

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

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

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



Girovago e Rondella - Compagnia Dromosofista (1)
Italië www.girovagoerondella.com
De gemeenschappelijke karakteristieken van het gezelschap "Girovago e Rondella" en "Compagnia
Dromosofista" is het plezier in het creëren van een spontane communicatievorm die verwondert.
In "Teatri Mobili" maken ze samen een ontmoetingsplaats tussen twee generaties artiesten en tussen
de twee gezelschappen en de plaats waar ze spelen. Een vrachtwagen en een bus hertekenen het
stedelijk landschap en stellen het ten dienste van de verbeelding en het aangenaam samenzijn.
Kinderen en volwassenen kunnen er Mano Viva of Antipodi gaan bekijken, hun neus steken in de
bibliotheek gewijd aan de nomadische kunsten... op een derde podium speelt Cia. Dromosofista haar
live muziek tussen de voorstellingen of geeft een plaats aan andere lokale artiesten voor korte
voorstellingen of ontmoetingen. Girovago et Rondella family theater is een gezelschap van acteurs/
plastisch kunstenaars, stichters van een surreëel en populair marionettentheater, gespeeld op straat
en op niet-conventionele plaatsen. La Compagnie Dromosofista is ontstaan vanuit een verlangen
naar een fusie tussen visueel theater en een muzikale zoektocht, in een hedendaagse, populaire en
multi-culturele benadering. De kinderen van Girovago & Rondella: Rugiada, Tommaso en Timoteo en
de Argentijnse muzikanten Facundo en Santiago Moreno bekijken de straat als een inspiratiebron en
leermeester.

Bus-theater voorstelling.
Manin en Manon, twee kleine "Hu-Mains" brengen jongleer- en
acrobatie nummers en verrassen het publiek met hun
bekwaamheid. Hij is jongleur, Hu-main-orkest en vuurspuwer,
zij is koorddanseres en steltenloopster... de lichten doven en de
toeschouwer wordt gedompeld in een miniatuurwereld waar
alles mogelijk wordt en echter is dan dan de ordinaire
werkelijkheid.

Vrachtwagen-theater.
Drie personages nodigen het publiek uit om hen te volgen op
een reis naar de antipodes van henzelf. Een reis in jouw dromen
op een miniatuur-paard, tussen vreemde wezens en
schaduwfiguren die rondlopen zonder schijnbaar doel. In deze
voorstelling waar de symbolen de woorden vervangen heeft de
tijd geen begin, geen einde en vanuit de dood van een oude
vrouw ontstaat de schreeuw van een nieuw leven.
Marionetten, schaduwspel, lichaamsexpressie en live muziek.

Teatri Mobili: Manoviva

Teatri Mobili: Antipodi
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Girovago e Rondella - Compagnia Dromosofista (2)
Italië www.girovagoerondella.com

De gemeenschappelijke karakteristieken van het gezelschap "Girovago e Rondella" en "Compagnia
Dromosofista" is het plezier in het creëren van een spontane communicatie-vorm die verwondert.
In "Teatri Mobili" maken ze samen een ontmoetingsplaats tussen twee generaties artiesten en tussen
de twee gezelschappen en de plaats waar ze spelen. Een vrachtwagen en een bus hertekenen het
stedelijk landschap en stellen het ten dienste van de verbeelding en het aangenaam samenzijn.
Kinderen en volwassenen kunnen er Mano Viva of Antipodi gaan bekijken, hun neus steken in de
bibliotheek gewijd aan de nomadische kunsten... op een derde podium speelt Cia. Dromosofista haar
live muziek tussen de voorstellingen in of geeft een plaats aan andere lokale artiesten voor korte
voorstellingen of ontmoetingen. Girovago et Rondella family theater is een gezelschap van acteurs/
plastisch kunstenaars, stichters van een surreëel en populair marionettentheater, gespeeld op straat
en op niet-conventionele plaatsen. La Compagnie Dromosofista is ontstaan vanuit een verlangen
naar een fusie tussen visueel theater en een muzikale zoektocht, in een hedendaagse, populaire en
multi-culturele benadering. De kinderen van Girovago & Rondella: Rugiada, Tommaso en Timoteo en
de Argentijnse muzikanten Facundo en Santiago Moreno bekijken de straat als een inspiratiebron en
leermeester.

Vrachtwagen-theater.
Drie personages nodigen het publiek uit om hen te volgen op
een reis naar de antipodes van henzelf. Een reis in jouw dromen
op een miniatuur-paard, tussen vreemde wezens en
schaduwfiguren die rondlopen zonder schijnbaar doel. In deze
voorstelling waar de symbolen de woorden vervangen heeft de
tijd geen begin, geen einde en vanuit de dood van een oude
vrouw ontstaat de schreeuw van een nieuw leven.
Marionetten, schaduwspel, lichaamsexpressie en live muziek.

Teatri Mobili: Antipodi
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Guus Voermans en Ulrike Doszmann
Nederland www.bighugme.nl

Ulrike Doszman: Geboren in 1970 te Dresden in voormalig Oostduitsland, kwam Ulrike na een studie
Kunst/ Germanistik in Greifswald en een school voor danstheater in Hamburg uiteindelijk in Tilburg
aan de Fontys Dansacademie terecht, waar zij in 1998 voor de richting Moderne Theaterdans
afstudeerde.  Zij werkt al jaren met Vloeistof, een dansgezelschap uit Tilburg, wiens kenmerk het
werken op- vaak extreme- locaties is. Humor en menselijkheid spelen een grote rol in haar eigen
werk. De flinterdunne scheidslijn tussen tragiek en vreugde houdt haar bezig. De schoonheid en
stille poëzie van het 'net niet gevoel', daar blijft zij naar op zoek.
Guus Voermans: A.H.A Voermans geboren 31-7-49 te Boxtel Nederland. Opleidingen in metaal en
constructie. Opleiding NHT aan de Academie voor Beeldende Kunst Tilburg. Autonoom beeldend
kunstenaar/uitvinder vanaf 1978 tot heden. Diverse eigen industriële ontwerpen en vervaardiging van
uiteenlopende producten, machines en kunstinstallaties ten behoeve van uiteenlopende
opdrachtgevers en afnemers. Regulier werkend aan de collectie TOA . Totaal Overbodige Artikelen
en vele andere ergernis besparende uitvindingen waarvan een handvol geoctrooieerd.

Big Hug is een knuffelmachine.
Een simpel maar uitgekookt concept dat zorgt voor een
sensationele gewaarwording. Omhuld door een reusachtig
zacht spinakerdoek dat in staat is om te zakken en te stijgen,
worden niet alleen nog nooit gevoelde geluksgevoelens
gestimuleerd en zelfs opgewekt, maar fungeert deze
knuffelmachine tegelijkertijd ook als bloeddrukmeter. Het
resulteert in een aangename druk die van alle kanten door je
lichaam wordt gevoeld.

Een therapeutisch toestel voor mensen die te lang een alles
omvattende knuffel hebben moeten ontberen.
De begeleiders van Big Hug weten er wel raad mee. Met
liefdevolle hand leiden zij hun klanten naar een onvergetelijk
emotioneel hoogtepunt.
Zuchten en verstolen tranen van ontroering, gillers en
vreugdekreten volgen elkaar in rap tempo op.
Vermaak voor groot en klein, dik en dun, stoer en braaf - de Big
Hug lust ze rauw.
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Hands some Feet
Oostenrijk - Frankrijk www.handssomefeet.com

Hands Some Feet is een circus duo bestaande uit Liisa Näykki (FI) en Jeromy Zwick (AUS/CH). Ze
studeerden, leerden elkaar kennen en vielen voor elkaar tijdens hun tijd aan de National Circus
School van België.

De naam ‘hands some Feet’ komt simpelweg door het feit dat Jeromy vooral zijn handen gebruikt
tijdens zijn circusacts (jongleren) en dat Liisa vooral haar voeten gebruikt als koorddanser. Samen
combineren ze deze onderdelen met acrobatie, touwspringen, live muziek en theater.

Hand Some Feet is een dynamische en vernieuwende
circusshow, die een evenwicht zoekt tussen jongleren en
koorddansen. Aangevuld met acrobatie, theaterspel,
touwspringen en unieke liveklanken door typische Finse en
Australische muziekinstrumenten. Hun inspiratie voor de show
haalden Jeromy en Liisa uit de Finse taal: Hepuli. Hepuli staat
voor een positieve of negatieve uitbarsting van emotie, die
niemand kan weerstaan. Het duo toont een interpretatie van het
woord Hepuli.

Dit Fins woord betekent een explosie van positieve of negatieve
emoties, so heftig dat zelfs de grootste en meest geciviliseerde
apen ze niet kunnen weerstaan.
Hands some Feet brengt een universele interpretatie van jonge
koppels onder de charme van hepuli.

“All-in-all, the performance was a wonderful and entertaining
experience with incredible feats of acrobatics, juggling and
coordinated skills.” ½  —FringeFeed 2018
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Hayatonnu...
Duitsland http://hayaton96.com/

Vanaf 2010 was hij een officiële straatartiest van Tokyo Prefecture, "Heaven Artist" genaamd en
leerde zijn handstand vaardigheden aan de Souri International Circus School.

Als danser was hij sinds maart 2015 potentieel artiest bij Cirque du Soleil.
Hayatonnu... was verbonden aan Theater Bonn, Theater Dortmund, Dance Compagnie Fredwess,
Deutsche Oper am Rhein, TANZ theater INTERNATIONAL 2015, Dance Theatre Luxembourg (Jean-
Guillaume Weis), Tanzmoto dance company in Essen, Theater Rites in London etc.

Een harmonische voorstelling tussen dans, handstand en
magie.
Een man wacht elke dag op een brief. Een brief van een
belangrijk persoon. Afhankelijk van het publiek verandert deze
persoon.
Als de brief aankomt doet deze het publiek herinneren aan hun
eigen waardevol iemand.

Zijn stijl is gebaseerd op o.a. hedendaagse dans, jazzdans,
ballet, straatdans, acrobatie, ...
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Het Praxicologisch Genootschap
België www.lamusegueule.be

Het Praxicologisch Genootschap: Stichting ter verlichting der Mensheid
Heeft zich tot doel gesteld, de onwetendheid der Menselijke Soort ter harte te nemen. Teneinde de
Wereldbevolking te bevrijden van haar Verdwaazing en dwaalende Geest, hebben de Leeden van het
P.G. twee hunner Acolieten uitgezonden met eene reizende tentoonstelling.
In de beslooten ruimte zullen de bezoekers aan de hand van omstandige explicatie en visuele
demonstratie hunne inzichten in het Onstaan van den Weereldt en de Creatie van het Heelal kunnen
verruimen ende corrigeeren. Daartoe zullen volgende opstellingen aanwezig zijn :
De Fenakistiscoop - De Praxinoscoop - De Zooötroop - De Stereoscoop - De Caleidoscoop - De
Periscoop - De Thraumostroop.
Daarenboven zullen onomstootelijke bewijzen aangeleverd worden van Buitenaardsch Leeven. Het
Praxicologisch Genootschap beschikt naamelijk over niet minder dan 5 (vijf !) Leevende extra-
terrestriale entiteiten, die tijdens het besloten bezoek met eigen Oog aanschouwd zullen kunnen
worden.

Het gebeuren speelt zich af bij en in de tent. 2 personages :
1 man, 1 vrouw. Look : Fin de Siècle, Art Nouveau, Brocante.
De wachtende mensen krijgen schaar, voorgedrukte vintage
afbeeldingen, touw en lijm, waarmee ze hun eigen thaumas-
coop kunnen maken. (schijfje met beeld aan beide kanten. Dit
draait tussen twee touwtjes, waardoor de kijker één volledig
beeld ziet). De bezoekers gaan per vijf binnen. De eerste vijf
vormen een deel van het decor. Dan komen de volgende 5
mensen binnen, die rondkijken en het verhaal beluisteren.

Ondertussen wordt het verhaal verteld over het ontstaan van de
aarde... Om af te sluiten gaan de decormensen als eerste buiten
en de vijf andere nemen hun plaats in en worden decor. Zo is
iedereen ongeveer een tiental minuten binnen.
Een curiosum mini museum, waarin sommige bezoekers tijdens
(een deel van) hun bezoek zelf het curiosum zijn. Het draait
allemaal rond optisch bedrog, oude machines, een  His Master’s
voice platendraaier op 78 toeren,  .. met een hoog Cirkus
Ronaldo gevoel. Zeer down to earth maar het werkt.

De Grootsche Mysteriën Der Heelal Ontluisterdt.
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Il Teatro delle Dodici Lune
Italië www.teatrododicilune.it
De theaterervaring van Italo Pecoretti startte in 1997. Acteur, regisseur, poppenspeler,
cultuuranimator, hij deed en doet het allemaal maar kan zich het best uitdrukken in het poppenspel.
Hij was student bij Alessandro Gigli en begon zijn solo-carrière in 1998 met "The Adventures of
Pinocchio", geregisseerd door Alessandro. In 2001-2002 werkte hij in Frankrijk en Spanje samen met
Claudio Cinelli in "Heartbeat". Vana 1998 tot 2005 speelde hij zijn voorstellingen in het Park of
Pinocchio in Collodi, en in het Disney Village in Pozza di Fassa (TN). Hij nam deel aan tal van
voorstellingen en festivals van kindertheater en poppenspel in Italië en regisseerde voorstellingen
van andere gezelschappen. Sinds het seizoen 2005-2006 doet hij de programmatie voor Children's
Theatre en van Regina Margherita Marcialla Theatre. Vanaf 2007 organiseert hij ook voorstellingen
voor de scholen in de omgeving, in totaal voor ongeveer 1000 kinderen.
Voor het ogenblik is hij artistiek directeur van de volgende festivals van kinder- en poppentheater:
“Fiori di Sambuca” - Sambuca Val di Pesa, Puppets in the Gardens in de gemeentenTavarnelle Val di
Pesa and San Casciano Val di Pesa.

We ontmoeten mysterieuze en vreemde figuren. Draakmensen
die vuur spuwen, acrobatische geesten, een melancholische
weerwolf die in staat is om op de maan te wandelen en ZIJ, de
ster van de show, de charmerende vampier vrouw, die de kunst
van de transformatie beheerst.
Maar een sinister geluid leidt de artiesten van dit mysterieus
circus af. Het is het kloppen van een hart, niemand kan
uitleggen waar deze hartslag vandaan komt.

Is de liefde in staat om het hart van levenloze creaturen te doen
ontwaken? Of misschien is het jouw hartslag!
Maar je moet geen schrik hebben dames en heren, de artiesten
van Transylvania Circus zijn helemaal niet gevaarlijk en als
jouw hart slaat zal het niet van angst zijn.

Transylvania Circus

Transylvania Circus (short version)
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Inferno
Ierland http://infernofireshow.com
Drie artiesten uit Cork startten met Inferno in 2014. Het was de bedoeling om op hoog niveau de
enige grootschalige professionele Fire Performance Group in Ierland te worden door unieke
vuurtechnieken en attributen te integreren in de shows. Daarvoor bundelden drie vuurkunstenaars
hun ervaring, kennis en krachten.
Na Europa afgereisd te hebben elk met hun solo-shows, besloten ze om hun expertise te gebruiken
om een gezelschap op te richten dat Ierland zou kunnen vertegenwoordigen op internationale podia.
Inferno maakt voorstellingen die grote circusvaardigheid, theater en vuurkunst combineert, met een
focus op choreografie en eigenheid. Ze gebruiken een mix van speciaal gemaakte uitrusting en klein
vuurwerk.
Zo maken ze inspirerende shows die de artiesten verbinden met het publiek.
Inferno is op het ogenblik op toer met drie verschillende shows, maar kunnen voor bedrijfsfeesten,
bruiloften en beurzen ook op maat gemaakte, op zichzelf staande producties maken, zowel voor
buiten als voor binnen.

Drie van Ierlands meest begaafde artiesten brengen hun
populairste productie:  FIRESTORM, een show met betoverend
licht en schaduw, vaardigheid en choreografie.
Inferno presenteert een  intense laaiende ervaring met
vuurelementen en vuurwerk.
Geïnspireerd op cult-films brengt FIRESTORM het esthetische
van The Matrix en Star Wars in de wereld van science fiction.

Een voorstelling die speciaal gemaakte uitrusting gebruikt en
inspiratie haalt uit verschillende kunstvormen zoals circus,
jongleren, dans en gevechtssport.
De vaardige bewegingen van de artiesten en de eigen
soundtrack, maakt van Firestorm een spectaculaire show voor
elke leeftijd.
Deze middelgrote en veelzijdige vuurshow past op elk
evenement en is aanpasbaar aan elk soort podium voor de
meest diverse gelegenheden.
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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.

Twee Schotse doedelzakspelers marcheren plechtig door de
straten. Alleen spelen ze geen doedelzak op doedelzakken maar
op … bladblazers! Ze lopen netjes in het gelid op de maat van
hun doedelzakmuziek, vormen choreografische figuren en
maken volop van de blaas- en zuigmogelijkheden van hun
bladblazers gebruik om het publiek te verrassen.
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Kompanie ofwel
België www.kompanieofwel.be

In de lente van het jaar 2005 pakten de mannen van Racebob uit met een eerste act.
Hun botsauto werd een succes, en ze hadden de smaak serieus te pakken. Ze besloten er een tweede
act aan te bouwen. In 2010 richtten ze Kompanie Ofwel op en ondertussen hebben ze zes
verschillende acts ontwikkeld.
Hiermee toeren ze niet enkel hun landje door maar trekken ook naar het buitenland. Naar Nederland,
Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Slovenïe, Frankrijk, Zwitserland, Engeland en Luxemburg.

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

Vroeger keken Marnix en Patrick met gulzige ogen naar de rups
op de foor maar lef en geld ontbrak hen om er op te zitten.
Nu, zoveel jaren later besloten ze er zelf één te bouwen. Met
veel gretigheid en muziek rijden ze rond op zoek naar een ideale
prooi.
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La Plaine de Joie
Frankrijk www.laplainedejoie.org
De compagnie La Plaine De Joie werd gevormd in Rijsel in september 2006. Ze is ontstaan uit het
verlangen van Tanguy Simonneaux om creaties te maken die een mix zijn van circus en theater, van
het visuele en de spraak, van fysieke kracht en de poëzie van het universum. De creaties dienen er
toe mensen terug te confronteren met hun kindertijd, het kortstondige, de eenzaamheid en de
omgekeerde wereld waarin we leven. Telkens met het doel het publiek te raken met deze gevoelige
thema’s. Hoe hij dat doet? Door gebruik te maken van “The German Wheel” en het Cyr Wiel. In de
loop der jaren vonden meer (en andere) artiesten hun weg naar de compagnie, waardoor deze
uitgroeide. In 2010 verhuisde de compagnie zijn werkterrein richting Rennes.
Binnen La Plaine De Joie is het aanbieden van workshops een erg groot deel van de werking. Met het
oog op de overdracht van kennis , poogt het team een goeie overdracht op te zetten tussen artiesten
en publiek. Hun workshops zijn in essentie circuskunst workshops (German wheel, jongleren,
acrobatie,… ) en hebben als doel de kunst te heruitvinden en te verspreiden. Ze willen de aandacht
vestigen op de kunst van het circus en brengen daarbij ook het pad van de professionele kunstenaar
onder de aandacht.
L'Oeil de la Bête: met de financiële steun van Spectacle vivant en Bretagne

Een carrousel, in het midden van het publiek, toont de foor. De
sfeer is kil, de lucht vol rook, de sfeer verlaten. In de schaduw
zien we ogen, afgerukte armen, ontplofte ballonnen… tot plots
een warm licht en de geur van suikerspin de ruimte vult en een
feestelijke indruk creëert. Met zijn drieën komen ze tevoorschijn
en verdwijnen ze opnieuw. Een vrouw in twee gesneden,
rondvliegende acrobaten, een kwaadaardige magiër, een junkie
trapeze artiest, een vliegende man, een gevederde entertainer,
… Zoveel verschillende types gebracht

door eenzelfde onwaarschijnlijk trio. Elk om beurt beul van
dienst, daarna slachtoffer en mededader, maar steeds lachend
met zichzelf. Ze missen liefde en lucht. Hun verlangen naar
vrijheid doet hun karakter veranderen. Op zoek naar een andere
plaats voor zichzelf, een licht aan het einde van de tunnel, …
Zonder gebruik van woorden – enkel maar poëzie,
ongenaakbaarheid en fantasie – vertellen ze het verhaal van het
circus, de bijhorende magie en de flair. Maar ook over de angst,
de manipulatie en de verleiding…
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LaDinamo (1)
Spanje www.ladinamo.cat
LaDinamo is funk in beweging, muziek op fietsen. Een unieke band op wielen, voorbij het gewone.
LaDinamo brengt een mobiel concert onder hoogspanning en een stomend straatfeest op het ritme
van de funk.
Een interactieve show waarbij het publiek van participeren en ieder concert anders en uniek kan
maken.
LaDinamo is een Funk band op wielen, een Catalaans openlucht- en muziekgezelschap. Ze brengen
"Music on Wheels", een mobiel funkconcert voor elk publiek.
Het project startte in 2014 toen Ander Condon besloot een origineel concept te ontwikkelen dat
verschillende concepten inhield: zwarte muziek, straatshows en fietsen als transportmiddel. In de
herfst van 2016 stond dit project op punt op het vlak van concept, beeld en huidig repertoire met een
voorstellingen op MAC (Mercè Arts de Carrer) en de Fira Mediterrània de Manresa. Van dan af nam de
groep met groot succes deel aan belangrijke muziek- straattheaterfestivals in Catalonië en Spanje en
bouwde een belangrijke internationale evaring op met voorstellingen in Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk, België, Duitsland, Portugal en China.

LaDinamo's funky show.
In het midden van de stad verschijnt plots een fietsersteam. Als
een fata morgana. Het lijkt wel een Tour de France podium, in
de echte 70's stijl van Eddy Merckx. Het plein vult zich met
goede muziek en iedereen begint te dansen.
Dit is LaDinamo: muzikanten op wielen!
De shows hebben een razend en plezant tempo: ze spelen
bewerkingen van funk en filmmuziek: Daft Punk, James Brown,
Kool and the Gang, ...

LaDinamo: een zanger, een gitarist, een bassist, de blazers, een
drum... en de bezemwagen met het geluidssysteem. Een pure
explosie van creativiteit en ritme.
Ze spelen op kermissen, beurzen, vieringen, straatshows,
festivals en op eender welk ander openlucht evenement.
Beleef een plezante en funky tijd met LaDinamo!

Music On Cycles
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LaDinamo (2)
Spanje www.ladinamo.cat
LaDinamo is funk in beweging, muziek op fietsen. Een unieke band op wielen, voorbij het gewone.
LaDinamo brengt een mobiel concert onder hoogspanning en een stomend straatfeest op het ritme
van de funk.
Een interactieve show waarbij het publiek van participeren en ieder concert anders en uniek kan
maken.
LaDinamo is een Funk band op wielen, een Catalaans openlucht- en muziekgezelschap. Ze brengen
"Music on Wheels", een mobiel funkconcert voor elk publiek.
Het project startte in 2014 toen Ander Condon besloot een origineel concept te ontwikkelen dat
verschillende concepten inhield: zwarte muziek, straatshows en fietsen als transportmiddel. In de
herfst van 2016 stond dit project op punt op het vlak van concept, beeld en huidig repertoire met een
voorstellingen op MAC (Mercè Arts de Carrer) en de Fira Mediterrània de Manresa. Van dan af nam de
groep met groot succes deel aan belangrijke muziek- straattheaterfestivals in Catalonië en Spanje en
bouwde een belangrijke internationale evaring op met voorstellingen in Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk, België, Duitsland, Portugal en China.

LaDinamo's funky show.
In het midden van de stad verschijnt plots een fietsersteam. Als
een fata morgana. Het lijkt wel een Tour de France podium, in
de echte 70's stijl van Eddy Merckx. Het plein vult zich met
goede muziek en iedereen begint te dansen.
Dit is LaDinamo: muzikanten op wielen!
De shows hebben een razend en plezant tempo: ze spelen
bewerkingen van funk en filmmuziek: Daft Punk, James Brown,
Kool and the Gang, ...

LaDinamo: een zanger, een gitarist, een bassist, de blazers, een
drum... en de bezemwagen met het geluidssysteem. Een pure
explosie van creativiteit en ritme.
Ze spelen op kermissen, beurzen, vieringen, straatshows,
festivals en op eender welk ander openlucht evenement.
Beleef een plezante en funky tijd met LaDinamo!

Music On Cycles
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Les Ateliers Denino - Cie de l'Echelle
Frankrijk www.compagnie-de-lechelle.com
In 1994 werd Compagnie de l’Echelle geboren onder de impuls van Bettina Vielhaber. Na een
theateropleiding in Duitsland was Bettina Vielhaber voorbestemd om clown te spelen. Onderweg
kwam ze in aanraking met de wereld van het poppenspel. Ze zag onmiddellijk de artistieke
expressiemogelijkheden: de magie, de emotie, het leven dat je inademt, de gevoelens, haar eigen
gevoelens en de behendigheid van deze kleine poppen. Gefascineerd door de blikken van kinderen,
gaat ze terug naar haar kindertijd en bouwt ze shows. Ze werkt met thema’s die haar dierbaar zijn  en
die ook deel uitmaken van onze herinneringen, zoals leren groeien, zichzelf accepteren,
moeilijkheden accepteren, liefhebben en leren dat je op een dag moet vertrekken . Haar pad leidde
haar  naar India, waar ze andere culturen leert kennen. In 2001 ontmoette ze een danseres Madeleine
Candéla, met wie ze alle subtiliteiten van lichaamstaal leert kennen en die haar in elk van haar
creaties zal begeleiden. Dit is het begin van Compagnie de l’Echelle…
Vervolgens zal het gezelschap toetreden tot het Atelier Denino: een straatbedrijf, met een ander
universum, een ander contact met het publiek, een rijke ervaring en de mogelijkheid voor nieuwe
creaties parallel aan hun eigen werk.
Dit is het verhaal van de Compagnie de l'Echelle, vol vrienden, ontmoetingen en liefde.

Le Grand Théâtre Mécanique Denino is een echte machine met
het geluid van een machine in een grote doos.
In een authentiek miniatuur Italiaans theater van 700 stoelen
met publiek en hun show. De kamer is vol maar er elke sessie
blijven er tien plaatsen over.
Zoals in alle theaters zal iedereen een ander zicht hebben, maar
waar ze ook zitten, ze zullen de menigte horen en de acteurs
heel goed zien spelen.

Een theater met het onthaal, klanten die te laat komen, technici
op het werk, winkels, publieke entertainers, acteurs van niet
meer dan drie centimeter hoog, en het applaus.
Dus laat je ogen een prachtige unieke miniatuurwereld vol
poëzie ontdekken!

Le Grand Théâtre Mécanique
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Les Malles
Zwitserland https://www.compagnielesmalles.

com

Les Malles is een jong gezelschap opgericht in maart van 2016 door poppenspeler Romain Geux en
danseres Céline Fellay. Samen brengen ze een combinatie van poppenspel, uitbeeldend theater en
dans. Hun eerste creatie – MANTO – speelde reeds meer dan 80 maal op verschillende festivals en
events. Hun sleutelwoord is multidisciplinair. Het samenbrengen van verschillende disciplines zorgt
voor nieuwe artistieke opportuniteiten, versterkt het expressieve en speelt met het contrast. Het
creatieve proces staat in functie van het universum, een emotie of een verhaal. Benieuwd naar
levensverhalen, tradities, uitwisseling en in relatie tot de ervaring die hoort bij een voorstelling. Les
Malles gaat op zoek naar verschillende soorten publiek, om bij hen ideeën te halen en brengt hen in
return nieuwe elementen en tips om zich in te leven.

Nieuwe omgevingen, nieuwe ontmoetingen, verhalen en gevoelens zorgen telkens voor een
vernieuwd verhaal.

Georges en Victoria, geliefden en metgezellen, evolueren met
hun leeftijd. Romantisch als ze zijn, kijken ze terug op de
vervlogen tijden. Samen worden ze ouder en vinden ze tijd om
hun jeugd opnieuw te beleven. Ze tonen u delicate
levensmomenten, balancerend tussen poëzie, dans en spel.

Manto
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lize blauw
België https://www.lizeblauw.com
Lize Verlooy aka BLAUW (België) is  freelance  kunstenaar en performer .Studeerde  aan Phiko ,
Hasselt. Werd keramiste en vervolgt later meerdere opleidingen zoals  textielkunst  figurentheater en
licht techniek. Duikt  als autodidacte  in de alchemie van elektronica en mycelium .  Gedreven door
de fascinatie van processen en  de diepere  mechanisme  van het  leven, ontwikkelt ze  bewegende
multimediale sculpturen , assemblages van gemixte technieken en gerecycleerde materialen. Deze
filmische installaties of recycled fairytails versmelten mythology , archetypes en shamanisme met
hedendaagse thematieken, in een open en interactief opzet. Ze stelt in tal van Belgische en
Nederlandse steden tentoon en op Festivals als Robodock (2005 Amsterdam), BIFF film festival (2006
Brussel) , recycl Art (2004 Brussel), Rdece Zora, The Arch in Genk . Haar laatste  lichtinstallatie 'Cave
of glas' een filosofische interpretatie van Plato s 'Allegorie van de grot'  was sinds 2012 te zien in o.a.
de 'Biennale van Limburg'  2012 Kunstencentrum ' Belgie''.  Ze werkte samen met Circus 'Ronaldo ,
Gokhan Girginol in  ' 'Robin Hassan hood'',   en Maya Wuytack.
In 'Ademlozing' een moderne 'Icarus' Mythe en  ’Beyond the body’ creëert ze life visuals  met analoge
REAL time  projecties.   Vloeibare lichteratuur met rauwe materialen in  aardse landschap-pen  tegen
constructen van verpakkingsarchitectuur en geluidsfrequenties in wateroppervlaktes.

Cave of Glass is een hedendaagse interpretatie van Plato s
‘Allegorie van de grot.
Het is een flat screen glazen laboratorium . Een interactieve
licht installatie. Een brouwerij die speelt met de perceptuele
verwarring van de werkelijkheid.

Hier zijn gevangenen niet langer vastgeketend maar trachten ze
met chirurgische rituelen terug te keren naar de  kern van het
leven, reizend doorheen oerwouden en de raadselachtige
fragilteit van het leven.

De installatie loopt gedurende de avond en bevat een korte raw
liquide performance .
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Lucas Escobedo Company
Spanje www.lucasescobedo.com
Het gezelschap werd in 2011 opgericht door Lucas Escobedo. Deze Spaanse artiest begon zijn
carrière als jongleur. Later studeerde hij acteren, gespecialiseerd in maskers, poppentheater en
objecttheater. Zijn brede ervaring leidt hem naar het regisseren van zijn eigen shows en
voorstellingen van andere gezelschappen. In 2011 richt hij zijn eigen gezelschap op, oorspronkelijk
Lucas Locus genaamd en brengt zijn eerste voorstelling "Boiiiing", een jongleershow met botsende
ballen. In 2015 brengt hij zijn eerste lange show "Room 801", geregisseerd door Piero Steiner, Joan
Cusó en hemzelf.
"The Handyman", een komische show met expressieve maskers gaat in 2018 in première op de Feria
de Artistas Callejeros Umore Azoka de Leioa. Als jongleur wint hij de Carpa de Plata 2016 en de prijs
van de Chile Producers and Circus Artists Association in La Habana Circuba Festival, gevolgd door
een toer van meer dan 40 voorstellingen in Centraal Amerika.
Hij combineert zijn eigen projecten met samenwerkingen met andere gezelschappen zoals Nueveuno
Circo, Circo de los Horrores, Teatro Circo Price and Cía. La Debacle. Hij is de regisseur van La
Trocola Circ, Cía.Aérea de Teatro en werkte samen met Acrob{cia Mínima, Bot Project, Cía. Alodeya,
Don Davel en leidt de nieuwe voorstelling van Teatro Escalante.

De Handimen zijn in de buurt. Gewapend met alles wat nodig is
om alles te kunnen herstellen.
Een heel leven toegewijd aan ten dienste staan heeft hen tot
ware vakmensen gemaakt, een onfeilbaar paar, door de jaren
heen gesmeed door hun job die ze zeer fier uitvoeren.
Met hen vergeleken is MacGyver een amateur.

Blijf echter niet te lang staan bij jouw eerste impressie. Hun
kunst bestaat er niet enkel in om dingen te herstellen. Achter
hun schorten, gereedschapskisten, de oude radio, de ladder die
ze meedragen of hun laarzen schuilen veel verrassingen.
The Handymen bieden een absurde zin voor humor vol
magische momenten, geestige choreografieën en tedere
momenten.
Ga op straat om hen te bekijken.

The Handimen
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

14/1
5/1
5/1

14/1
5/1
5/1

K/1
A/1
A/1

K/1
A/1
A/1

14:45
17:15
19:15

14:45
17:15
19:15

14:45
17:15
19:15

14:45
17:15
19:15

dag datum

normaal programma openlucht

regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

The Handimen
The Handimen
The Handimen

The Handimen
The Handimen
The Handimen

The Handimen
The Handimen
The Handimen

The Handimen
The Handimen
The Handimen

dag datum uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

professioneel /
professional /
professionnel

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

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

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

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



Maleta Company
Ierland www.maletacompany.com

Maleta Company is een hedendaags circusgezelschap uit Ierland. Met jongleren, manipulatie en hun
lichaam construeren ze een taal waarin ze de aspecten van de menselijke conditie kunnen
exploreren.
De groep werd opgericht in 2013. Sindsdien zijn ze steeds op zoek om onze visie op circus, poëzie
en show te ervaren, exploreren en te delen.

Deze voorstelling vond haar inspiratie en werd overwegend
gecreëerd in een tunnel.
Alex Allison en Jonas Schiffauer ontmoeten elkaar in hun
naiëve visie op een betere wereld.
Geïnspireerd door grootsheid, met het verlangen om te groeien
tussen hun grootvaders. Ze struikelen over de alledaagse
uitdagingen om hun persoonlijke idealen,  eigenaardigheden en
angsten te tonen.

Een jongleershow over het geniale van het onmogelijke en het
geloof in verbeelding.
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men in back company
Duitsland www.meninback.com

Zij aan zij, rug aan rug... "men in back" delen humoristische en opwindende verhalen uit hun
geschokte levens, levens die altijd een beetje ondersteboven lijken.
Perfecte illusie, verrassende karakters en vertellingen fascineren de toeschouwers en houden hen in
de ban op nationale en internationale festivals en evenementen.
Gisela, Manfred, Jacques Baguette en vele andere figuren brengen mensen van elke leeftijd aan het
lachen, verbazen en inspireren hen.
De voorstelling is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.
Ze maken ook aangepaste shows voor bedrijven, private vieringen, Gala, ...

Op het bekende internationaal festival "haifakids" (2017, Israël) won "Jacques Baguette" de prijs van
uitmuntendheid.
De jury schreef: (prijs voor) originaliteit, fascinerend idee, virtuose pantomime, grote humor,
verbazend en hypnotiserend handwerk en schitterende dialoog zonder woorden.

Charmerend, verwaand en gezegend met ongelooflijk
showtalent, heeft bakker Jacques Baguette een enthousiaste
fanclub. Eén ervan is Jens-Olaf die al de boeken van die bakker
uit het hoofd kent. Zijn grootste droom is Jacques Baguette
persoonlijk te ontmoeten!
Maar nooit zou hij verwachten dat deze ontmoeting zo zou
eindigen...

Gisela, 37, Berlin-Kreuzkölln. Liefde, drank en party! Gisela is
constant op zoek, telkens weer. Ze houdt van het explosieve
uitgaansleven in Berlijn. Altijd opnieuw.
Manfred, 45, Berlin-Spandau. Houdt van rustige en
gemoedelijke momenten. Hij is al lang op zoek, maar zijn hoop
zal hij nooit opgeven. Hij geeft altijd alles, heeft een duidelijke
opvatting.
Wat kan je verwachten van deze date? Laat je verrassen!
Plezier en party? Verzekerd! Liefde? Wacht maar!

Jacques Baguettes

Butterfly* - your dating back
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Mi Santa Company
Spanje misantacompany.com
Paula Basso begon haar artistieke training in 1996 met de meest erkende, professionele dansleraren
en clowns van Argentinië. In 2002 gaat ze samenwerken met het circus en wordt ze onderdeel van
het circusbedrijf La Arena dat gestuurd wordt door Gerardo Hochman.Ze vormt zich in verschillende
disciplines zoals Ramka, luchtacrobatie, Chinese paal en ze specialiseert zich in duo trapeze. Daarna
start ze haar persoonlijk werk in de trapezekunst wat leidde tot de creatie van CRUDA, dat een deel
vormt van ‘Contigo me voy’.
Martin Samanna kreeg zijn ervaringen in het circus en kreeg training op de meest bekende scholen
van Argentinië. Sinds 2007 tot nu heeft hij gereisd door Argentinië en enkel andere landen zoals:
Colombia, Mexico, Canada, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië… hij ontwikkelde verschillende shows
met verschillende gezelschappen zoals: La Arena en ‘Innovaciro’. Naast CYR is hij gespecialiseerd in
acrobatie op de vloer en andere discplines als de Chinese paal en troup. Heden werkt hij rond zijn
laatste creatie ‘Alumen’ die een deel vormt van het stuk ‘Contigo me voy’.

Twee menselijke wezens die hun universum met elkaar delen.
De kruising van twee levens, in een poging om er één van te
maken...
de eenvoudige, de oncomfortabele, de herhalende, de
onbereikbare dingen.
Afgeblokte wensen...
Ze begeleiden zichzelf in eenzaamheid.
Verschillend maar samen.

Een show van 25 minuten.
Twee Spaans-Argentijnse artiesten met meer dan 10 jaar
podiumervaring.
Acrobatische technieken werden verweven met trapeze, cyr
wheel en hun eigen artistieke wereld.
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Mimo Huenchulaf
Spanje www.conmuchoarte.net

Deivy Ruiz
Geboren in Viña del Mar, Chili, in 1986. Vandaag woont hij in Madrid, Spanje. Tijdens zijn jeugd werd
hij omringd door de wereld van straatkunst. Zijn moeder had een snoepzaak in een park waar alle
seizoenen van het jaar verschillende mimespelers, clowns, poppenspelers, jongleurs en allerlei
artiesten kwamen. Het was hierdoor dat hij op een dag besloot om zich te wijden aan de kunst van
het mimespelen. Hij heeft er ondertussen al 14 jaar werk opzitten waarvoor hij reisde door Latijn-
Amerika en Europa. De eerste vier jaar leerde hij alles op zichzelf tot hij zijn studies kon starten aan
de "International Gestual Theater School Nouveau Colombier" onder leiding van Jose Piris, een
directe leerling van Marcel Marceau.

"Ik ben geen acrobaat of een jongleur, maar als een mimespeler probeer ik alles. Aldus Mimo
Huenchulaf.

Alles kan gebeuren.
"Een glimlach verandert je leven."

In deze show probeert Huenchulaf de tijd op een andere manier
te laten passeren. Dat is waarom hij op verschillende manieren
met het publiek speelt om het publiek, voertuigen, dieren en elk
ding dat in de buurt is te veranderen in zijn eigen reisgenoten.
Een reis naar een wereld zonder angst of beperkingen, waar
alles mogelijk is.

In de show worden de verschillende disciplines van klassieke
mime, hedendaagse mime, straatmimiek, acrobatiek en
clownerie gemengd.
Elementen en technieken van jongleren en manipulatie worden
ook gebruikt. Het is de bedoeling om te improviseren met het
publiek en alle objecten die beschikbaar zijn, waardoor de show
altijd op een nieuwe, frisse, andere manier wordt
gepresenteerd.
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Minusmal Puppets
Spanje www.minusmal.net

Een marionet in de Ramblas van Barcelona fascineert hen met de schoonheid van het levenloze te
animeren en tot leven te brengen. We zijn juni 2003. Emoties worden ideeën en vanuit dit idee
ontstaat een droom. En de droom komt werkelijkheid...
Minusmal was geboren als een gezelschap, 2007. Dit was wanneer "The Yellow Sofa" werd
uitgebracht, een "itrimusical show foor iedereen en niemand..."
In 2010 zag Clara het levenslicht, een straat aanpassing van een fragment uit het vorig werk.
Sindsdien heeft Clara getoerd langs podia doorheen  o.a. Europa, Turkije en Korea, ...
Ze geloven dat poppen iets magisch hebben dat gemakkelijk het kind laat loslaat dat wij allemaal in
ons dragen en dat ze willen laten ontwaken met gevoeligheid, poëzie en reflecties. Vechtend tegen
het vastgeroeste dogma dat poppen verbindt aan kindertheater.
Minusmal is het resultaat van het werk in lichaam en ziel van Raimon Ruiz en een heel team dat met
hem samenwerkte in elk van zijn projecten en hem bijstond met informatie, advies, ondersteuning en
enthousiasme. Ze maken deel uit van het hart van het gezelschap.
En de droom gaat voort...

We worden voortdurend geconfronteerd met situaties die om
een oplossing vragen. We zoeken naar stukken die passen of
proberen de juiste stappen te zetten om de problemen op te
lossen... als waren deze problemen een puzzel.
Maar dezelfde problemen en dezelfde situaties komen terug,
telkens weer. Soms voelen we ons gevangen als in een doolhof
zonder uitweg. Met intelligentie of intuïtief ontrafelen we de bal
waarin we verward zitten. Meestal is het meest simpele ook het
meest doeltreffende.

Nil is een metafoor voor iedere persoon die zichzelf bekijkt, een
reis door verschillende manieren om met een probleem om te
gaan en hoe we frustratie en rusteloosheid kunnen beheersen
zonder de hoop te verliezen.
Een poppenspeler en een pop proberen een raadsel op te
lossen, een puzzel. Een eigenaardige relatie waarbij de lijn
tussen wie is wie is vervaagd. Een voorstelling van details
waarbij gezocht wordt naar de beweging als taal om emoties
over te brengen in een muzikale poëtische reis.
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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.

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.

Glance of Baroque is een geraffineerd en acrobatisch
vuurtheater in Barok stijl.
 Een mimisch verhaal op de prachtige muziek van Vivaldi, waar
een intiem en hilarisch karakterspel zich afwisselt met
acrobatische en opzwepende vuur choreografieën.

Een nieuwe mobiele act van MovingFireArts, uit de tijden van
Commedia dell’Arte. Deze theatrale bende paradeert door de
straten, en komt hier en daar tot stilstand om haar act uit te
voeren.  Zowel jong en oud kunnen hier genieten van een
bijzonder leuke show, uitgevoerd door uiteenlopende karakters.
Steltlopers, eenwielers, acrobaten, vuurartiesten en een
balletdanseres, nemen je hier mee in de fantasierijke Commedia
dell’Arte tijden.  De acts zijn interactief, visueel en
humoristisch, met veel zorg voor make-up en kostuums.

Glance of Baroque
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Natural Living
België www.naturalliving.be

Jean-Louis Muller maakt allerhande installaties, levend vlechtwerk en doet ook workshops op maat
met wilgentakken.

Na enkele jaren van tuinonderhoud en aanleg ontdekte hij de mogelijkheden van het wilgenvlechten.
Na het volgen van meerdere cursussen, kwam hij bij een passionele lesgever terecht. Hij toonde
hem de weg naar de wereld van de wilg. Hier start zijn ‘Natural Living’ verhaal. Een verhaal dat,
net zoals zijn werk, blijft groeien.

Verschillende land-art kunstenaars maar ook oude Keltische rituelen inspireerden hem om iets te
bouwen met snoeihout. Samen met enkele vrienden besliste Jean-Louis om sculpturen ter ere van de
midzomernacht te maken. Als apotheose van de viering staken ze het werk telkens in brand.
Al doende ontwikkelden ze hun eigen technieken. Sculptuur na sculptuur werden ze wijzer. Zo
slaagden ze er in om alsmaar indrukwekkendere creaties te verwezenlijken. Elke sculptuur die ze
bouwden, bracht mensen in vervoering en voedde hun ziel

We maken maatwerken voor buiten (organische sculpturen,
abstracte werken, buitendecoratie…) en binnen (verlichting,
manden, interieurobjecten…), statisch of verplaatsbaar, en in
alle vormen en maten. We bespreken uw wensen en bieden zo
een totaalproject op maat. Creativiteit, kwaliteit en een
persoonlijke benadering zijn onze sterktes.
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Pantao
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).

Mobiele act met lantaarnbomen, muziek en interactie door
weggeef bloesemlichtjes. Ze dragen Lantaarn-Bomen en
kunnen al van ver gezien worden. Als ze dichterbij komen
creëren sferische geluiden een magische ruimte. Bekijk hen van
dichtbij en ervaar een lyrische en romantische atmosfeer onder
deze gekleurde lantaarns, zacht wiebelend boven jouw hoofd.
Misschien vindt er een verlichte droom plaats in jouw ziel en
een diepe wens recht uit jouw hart nestelt zich in een lichtje dat
schijnt in de wereld.

Mobiele act van een groot hert, bereden door een poppenelf en
begeleid door een "Woud-Elf" op stelten.
Geleid door een nieuwsgierige Woud-Els wandelt een groot wit
hert door de mensenwereld. Op haar rug Finn Feder.
Hun verschijning is magisch en verbazingwekkend en brengt
een speciaal soort kalmte en vriendelijkheid in het publiek.
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Peter Gusta & Nila Hoop
België www.fiammifero.be

Peter Gusta en Nila Hoop zijn beide al meer dan 10 jaar bezig met vuurshows en andere animaties op
professioneel niveau. Ze volgen mekaars werk al minstens 5 jaar met bewondering en waardering.
Het was dan ook een kwestie van tijd vooraleer de eerste samenwerking er zou komen.
In het najaar van 2017 is hun eerste voorstelling in première gegaan. Fiammifero (Italiaans voor
lucifer) was een feit.
Peter Gusta heeft in het verleden reeds 2 keer deel genomen aan De Gevleugelde Stad met zijn
organisatie Straattheater Krijmfresj. De eerste keer met hun mini mentalisme theater ‘Chapiteau
Charlatan’ en later met het Vuurspektakel Mondria.
Ook Nila Hoop is niet aan haar proefstuk toe. Als 10 jaar is zij zeer geëngageerd bij het vuurcollectief
‘De Vuurmeesters’, een vaste waarde in Ieper. Daarnaast heeft ze ook in 2015 deelgenomen aan de
Gevleugelde Stad als performer in de vuurvoorstelling Aurora Tornalis.

In deze vuurshow brengen vuurspuwer Peter Gusta en Nila
Hoop een zachte ode aan de magie van vuur.
In een verhaal over liefde en verliefdheid, over zachtheid en
passie weten Peter en Nila de kracht van vuur te combineren
met de elegantie van dans.
De voorstelling bevat heel wat hoogstaande vuurtechnieken
waaronder: vuurspuwen, vuureten, vuurzweep, rope-dart,
vuurhoepels en veel meer.

Deze vuurshow heeft aangepaste belichting en
geprogrammeerde vlammenwerper.
Zij voorzien zelf alle techniek. (muziekinstallatie, computer
gestuurde belichting en vlammenwerpers)
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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.

Een pasgeborene laat niemand onberoerd.
Zeker niet wanneer de zuigeling al bij zijn eerste ademstoot
niets dan heiligheid uitstraalt.
Laat een wondermooie engel u de weg wijzen en word
vereeuwigd op de gevoelige plaat.

Jos & Maria ontvangen het publiek in hun Kerststal en laten de
gasten nog één keer in de kribbe liggen.

De engel Gabriël, voor de gelegenheid ceremoniemeester,
neemt met graagte een foto van dit heilige schouwspel.
Zo hebben de genodigden meteen de ideale kerstkaart mee!
Ondertussen probeert Magda Lenaerts, opdringerige vriendin
van Maria, haar zelfgemaakte kerstdecoraties te slijten, tot grote
ergernis van Gabriël en Jos.
(Doorlopende voorstellingen van telkens een tweetal minuten)
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Potaufeutheatre
België

Voor uw neus probeert de toerist het onmogelijke: alleen reizen,
zonder hulp, zonder organisatie, zonder verzekering… Turista
vertelt het verhaal van een reis naar de uithoeken van onze
planeet, door middel van een uitgebreide en een enthousiast
gebracht reisdagboek. Iedere situatie wordt hilarisch: het
opzetten van een tent, een kaart plooien in de wind, proeven
van een lokaal drankje, … . Deze wereld reizende clown neemt
ons mee op zijn grappige en poëtische pad, ver weg van de
clichés en platgetreden paden.

In de hoogte, twee vreemde vogels. Met stille stappen
paraderen ze vanop hun 2m50 en 2m90 meter hoog door de
straten. Gekleed in een maatpak, beelden zij de heerschappij
van de lucht uit. Op de grond enkele vreemde wezens, voorzien
van visskelet-hoofden. Zij staan voor het heerschap van water.
Naast hen drie muzikanten, voorzien van een skelethoofd van
een aap, als toonbeeld voor de kracht van de aarde. Al dansend
helpen ze de sfeer de hoogte in en brengen ze een feestelijke
ode aan de dood.

Turista la demangeaison du voyageur
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Ree
Japan www.reevere.com
Ree draagt pointe-schoenen waarmee ze danst en schildert. Ze start haar voorstelling vanuit haar
verbeelding bij het verspreiden van de kleuren terwijl ze danst.
Ze trad op tijdens veel kunst- en bedrijfsevenementen in Japan en werkte samen met verschillende
kunstenaarstypes.
Het werk dat ze schildert heeft telkens een thema (de draaikolk, het heelal, ...). Het is een abstract
geheel van gebogen lijnen... maar ze kan ook rechte lijnen en punten creëren door haar beweging te
veranderen. Zo tekent ze ook bloemen, bomen, vogels, vissen en figuren. De afgewerkte tekeningen
lijken tot leven te komen en vaak zijn de mensen erdoor bewogen.
Ree danst ook op podia en in muziekvideo's. Ze was te zien in een TV show "Design Code", trad op
in New York  tijdens een tentoonstelling over Japanisme. Ree maakte deel uit van "Festa Scramble",
een evenement voor dierenbescherming en ontving "The Foreign Minister's Award". Verder nam ze
deel aan de "Asia Creative Art Exhibition" in het National Art Center in Tokyo.
Ree behoort tot het talent agentschap "RPG entertainment" en "Japan Performance art Association".

De voorstelling wordt gebracht op een canvas.
Ree gebruikt lange stroken papier en canvas dat uitgespreid
wordt op de grond.
De afmeting ligt tussen 2,5 x 2,5 m en 4 x 4 m.
Terwijl ze optreedt beschildert Ree het canvas met haar handen
en voeten. Prachtige kleuren en levendige lijnen tekenen zich af
op het canvas.
Een bevrijding van haar hart en ziel.

De lijnen, punten en bogen portretteren de danseres: haarzelf,
haar ademhaling, haar ritme en de lengte van haar armen en
benen.
De dansbewegingen, haar energie en leven zijn duidelijk in het
finale schilderij.
Dit dynamisch schilderen drukt de vreugde uit van het puur
volgen van de nieuwsgierigheid en het trouw zijn aan haarzelf.
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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!

Een ongeziene sfeer waarbij de omgeving volledig zal worden
omgetoverd tot een megabubble-festijn! Eens op volle kracht
produceert “de Never gezien Bubblemachien” maar liefst
… hou u vast … 500.000 ZEEPBELLEN per minuut!
Het landschap, speelvlak, ruimte zal worden omgevormd tot een
hemel van bubble-sneeuw!
100 % Garant voor lachende, vrolijke, verraste en verbaasde
gezichten … met vaak dansend en spelend publiek tot gevolg!

Neem de gsm alvast ter hand want dit wil iedereen vastleggen!!!
Deze sfeer wordt extra versterkt door het voorzien van
prachtige bijhorende magische muziek!
Dit decor kan zowel bij donkerte (volledig uitgelicht) als bij
daglicht worden gebracht!
Doel: Een sfeer tevoorschijn toveren die ieder even terugbrengt
naar zijn/haar kindertijd … Een ongezien decor, dat bij elkeen
een glimlach op het gelaat zal toveren!

de Never gezien BUBBLEmachien
nieuwe act/new show/spectacle nouveau3:00 h

3/4

3/4

3/4

21:00

21:00

15:30

dag datum

normaal programma openlucht

regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

de Never gezien BUBBLEmachien

de Never gezien BUBBLEmachien

de Never gezien BUBBLEmachien

dag datum uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

03:00 h

03:00 h

03:00 h



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

Lichtkunst installatie.
Twaalf lichtgevende menselijke figuren waden door het water …
ze komen van een andere wereld … ze zijn op weg door een
bijzonder uitgelichte omgeving … hebben ze een doel ? … zijn
het nomaden … een menselijke figuur wacht op hen … zijn
elementen zijn water en vuur … is hij de missing link tussen de
wadende figuren en hun doel ...
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Sacred Places - Hypercube
België www.sacredplaces.be
Sacred Places heeft vanaf zijn start disciplines samengebracht in kleine en grote projecten. Het bij
mekaar brengen van zeer diverse disciplines en mensen rond een bepaald idee op een bijzondere
locatie creëert telkens een bijzondere stimulans voor de deelnemers en het publiek. Een sfeer van
‘samen’werken, deel uitmaken of getuige zijn van een uniek project.
Gedurende 10 jaar creëert Sacred Places de meest diverse projecten.
‘Site-specific’ zit in de genen van Sacred Places vanaf het eerste project. De locatie waar een project
plaatsvindt heeft een inspirerende en bepalende rol. De identiteit, de historiek, de vorm en functie, de
sacraliteit, ...
Sacred Places werkt samen met een breed gamma van medewerkers en opdrachtgevers.
Kunstenaars uit alle mogelijke disciplines en opdrachtgevers zoals overheden, bedrijven, culturele
instellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld.
Al die “partners-in-crime” uit voorbije en huidige projecten vormen een netwerk van mensen en
kennis.
Neem het netwerk en de projecten tesamen en je hebt de “ROOTS’ van Sacred Places.

Three-dimensionele Waterscherm Projectie

Een hyperkubus is een figuur in de meetkunde, het is het
analogon van een tweedimensionaal vierkant en een
driedimensionale kubus. Door deze figuur te projecteren op een
waterscherm ontstaat een drie-dimensionele figuur die vrij in de
ruimte lijkt te roteren

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

Landscape with art: lichtgevende schapen
Het gekloonde schaap Dolly gaf ons de inspiratie om zelf
schapen te  klonen. Het is een kkleine kudde die staat te grazen
in hun wei. De lichtgevende polyester beelden, aangevuld met
geluiden van blatende schapen, creëren een feeërieke en voor
iedereen herkenbare sfeer.

Light & Kunst

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

Landscape with art.
In functie van specifieke projecten gaan we bestaande
landschappen versterken en uitvergroten, accenten
opwaarderen of toevoegen. Dat doen we door middel van video-
projectie (mapping the trees, mapping the floor), het toevoegen
van kunst (bijvoorbeeld de beelden van Monique Donckers), het
uitlichten en accentueren van specifieke bomen en vlaktes, het
toevoegen van decoratie en werken met vuurdecoratie.

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

Landscape with art.
In functie van specifieke projecten gaan we bestaande
landschappen versterken en uitvergroten, accenten
opwaarderen of toevoegen. Dat doen we door middel van video-
projectie (mapping the trees, mapping the floor), het toevoegen
van kunst (bijvoorbeeld de beelden van Monique Donckers), het
uitlichten en accentueren van specifieke bomen en vlaktes, het
toevoegen van decoratie en werken met vuurdecoratie.

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

Landscape with art.
In functie van specifieke projecten gaan we bestaande
landschappen versterken en uitvergroten, accenten
opwaarderen of toevoegen. Dat doen we door middel van video-
projectie (mapping the trees, mapping the floor), het toevoegen
van kunst (bijvoorbeeld de beelden van Monique Donckers), het
uitlichten en accentueren van specifieke bomen en vlaktes, het
toevoegen van decoratie en werken met vuurdecoratie.

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

Water- en vuurspektakel met Flyboard
Het waterspektakel start met een ritueel vuurspektakel met
Taiko-drummers en hang-drum en vuurperformers. Prometheus
voorbereid zich voor om zijn vuur over te dragen. Poseidon
wordt opgeroepen en verschijnt. Het vuurspektakel gaat over in
een waterspektakel waarbij Poseidon (op Flyboard) Prometheus
met vuur oppikt en ze samen de lucht ingaan tot 16 meter
hoog ...

PROJECT VAN FLYBOARD VLAANDEREN EN SACRED
PLACES
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nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

10/4
10/4
10/4

10/4
10/4
10/4

21:00
21:45
22:30

21:00
21:45
22:30

dag datum

normaal programma openlucht

regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

Prometheus meets Poseidon
Prometheus meets Poseidon
Prometheus meets Poseidon

Prometheus meets Poseidon
Prometheus meets Poseidon
Prometheus meets Poseidon

dag datum uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

professioneel /
professional /
professionnel

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

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



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

the FIFTH element - Lichtkunst installatie

Vijf lichtbollen  - vijf elementen. Ze bewegen apart en autonoom.
Wanneer orde ontstaat, ze mekaar vinden, en mekaar
versterken, vormen ze eerst een vijfhoek, alvorens zich te
bundelen op de central bol, waardoor een lichtpuls ontstaat de
de ruimte ingaat, zoekend naar ...
the FIFTH element is een ode aan de science-fiction actie film
van Luc Besson uit 1997.

PROJECT VAN SACRED PLACES
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Siegfried & Joy
Duitsland www.siegfriedundjoy.de

De Berlijnse disco goochelaars zijn gekend voor hun creatieve explosies bij hun goochelkunst en
voor het ontkrachten van alle clichès in de goochelvoorstellingen. Ze verbazen hun publiek steeds
opnieuw.

Siegfried & Joy startten in 2016 met hun Magic Show. Ze hebben elkaar ontmoet in een winkel met
goochelattributen en namen de Duitse theaters in als een wervelwind. Sindsdien zijn in de zomer de
openluchtfestivals hun favoriete speelplek. Na hun debuut in Tête à Tête festival in Rastatt zijn ze
klaar voor de Belgische straten.

Een goochelshow met veel zin voor humor en verbluffende
illusies. Ze dansen ook, op te gekke muziek, betrekken het
publiek bij hun shows en doen geen dieren pijn... zo, dit is
perfect voor de hele familie.
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Snoepsnoetjes
België
Sylvie Vasbinder is kinderverzorgster in een kinderdagverblijf en in bijberoep zorgt zij voor kleur op
feestjes en evenementen voor particulieren en voor bedrijven.

Ervaring? Uiteraard, oa. tal van bedrijfsactiviteiten, film premières en Tommorowland, Ikea,
Mediamarkt, Carnaval vereniging Wulloks Oostende,  Fandag Club Brugge, Oostende voor Anker,
Intrede van de Sint in Oostende, etc…, maar ook vele familiale gelegenheden en feesten.

Ze heeft ook een griezielig tintje, altijd handig voor de periode van Halloween.
Sinds kort specialiseert ze zich ook in belly painting, een onvergetelijke souvenir voor
hoogzwangere dames.

Grime, facepainting, schmink, ... Sylvie schildert op mensen,
groot en klein. Zowel eenvoudige en snelle als gedetailleerde en
gepersonaliseerde ontwerpen zijn mogelijk. Haar creatieve
geest is constant op zoek naar innoverende technieken en net
dat zorgt voor dat tikkeltje extra.... soms met een griezelig
tintje...
... of een leuke belly painting als onvergetelijk souvenir voor
hoogzwangere vrouwen.

grime/ facepainting
oude act/old show/spectacle vieux3:00 h

3/2
3/2

3/2
3/2

A/1
A/1

A/1
A/1

15:00
17:30

15:00
17:30

15:00
17:30

15:00
17:30

dag datum

normaal programma openlucht

regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

grime/ facepainting
grime/ facepainting

grime/ facepainting
grime/ facepainting

grime/ facepainting
grime/ facepainting

grime/ facepainting
grime/ facepainting

dag datum uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

03:00 h
03:00 h

03:00 h
03:00 h

03:00 h
03:00 h

03:00 h
03:00 h



Stefan Paridaen & Piet Kusters
België www.stefanparidaen.be
Stefan Paridaen werd geboren in 1987 in Wilrijk. In 2007 behaalde hij de eerste titel van Belgisch
kampioen jongleren. In 2012 richtte hij samen met Peter Gusta "Straattheater Krijmfresj" op. Net de
20 gepasseerd stak een nieuwe interesse de kop op, het mentalisme. In 2015 werd hij samen met
Kurt Demey Belgisch kampioen goochelen (mentalisme) en behaalden ze een finaleplaats in het
populaire tv-programma Belgium's Got Talent. In 2017-2018 maakte hij met mentalist Piet Kusters de
voorstelling Eureka. In 2018 wordt aan een nieuwe straattheater voorstelling gewerkt rond het thema
Talent. Got Talent? is de nieuwe beloftevolle familie show voor het straattheater.
Piet Kusters werd geboren in 1992 te Hasselt. Op zijn veertiende choqueerde hij zijn beste vrienden
met filmpjes waarin hij menige paperclips door zijn neus begon op te snuiven.  In 2013 palmt Piet
Kusters de website van StuBru in met een legendarisch filmpje op Pukkelpop. Een jaar later werd hij
opgepikt door het bekende VRT programma Iedereen Beroemd, alwaar hij een heel seizoen de vaste
rubriek ‘De Tovenaar’ voor zijn rekening mocht nemen. In 2017 verrast hij de jury van Belgium’s Got
Talent met niets meer dan een kleine kubus. Door dat behaalde succes liet hij het goochelen varen
om de focus te leggen op het mentalisme. Recent werkt hij samen met Stefan Paridaen aan vers en
ongezien straattheater. In zijn solocarrière wordt esleuteld aan zijn eerste theatervoorstelling.

Tijdens "Got Talent?" kijkt het publiek naar een opname van
een nieuw televisie format.
Het publiek kiest steeds (uit 30 uiteenlopende acts) welke
talenten de presentatoren laten zien, maar is ook de jury. Zoals
steeds streng, maar rechtvaardig. Een blik achter de schermen
van een tv-show waar niets is wat het lijkt.

Een reflectie over de ware identiteit van talent, de sensatie-
zucht van het publiek, de multitalenten op ons scherm en de
(on)zin van talentenjachten, maar vooral een humoristische,
visuele en interactieve show met een onvergetelijk einde
wanneer (spoiler allert) een kind uit het publiek een talent
ontplooit waarvan hij/zij zelf niet wist dat ze het had.
Een samenwerking tussen Piet Kusters en Stefan Paridaen.
Beide Finalisten van het populaire tv-programma Belgium's Got
Talent.
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Swoolish-garage (1)
Nederland www.swoolish-garage.nl

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

De Swoolish garage wordt gerund door Daan & Milena.

Een artiestenkaffee in stijl. De Club is een exclusieve plaats
voor artiesten, het is backstage en niet toegankelijk voor
iedereen. De dingen die gebeuren in deze speciale nachtclub...
blijven binnen.
Het is de perfecte "from dusk till down" rock-'n -roll nachtclub
in een intieme inkleding. Een kleine circustent voor slechts
enkele uitverkorenen. Exotisch, wild, taboe, ska, rock&roll
muziek. Met dranken die onbekend zijn.
Alles is mogelijk in deze nachtclub.

K-veewagen Theater&Terras: Loei gezellig!
Met deze scania-juweel uit ' 71 en een totaal opgeknapte vee-
wagen uit '61 heeft Nederland (en de rest van Europa) er een
uniek theater en podium bij.
Gereviseerd en gemoderniseerd maar met behoud van de oude
indeling en sfeer. De mogelijkheden met deze combinatie zijn
divers: Een intiem theatertje in de trailer  -Een gezellige bar
voorin de trailer  -Een getrapt terras ertegen aan van 9m x 6m...
Ook kan de combinatie een podium zijnvan 9m X 6m.

The Voodoo petrol Club

K-veewagen terras
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Swoolish-garage (2)
Nederland www.swoolish-garage.nl

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

De Swoolish garage wordt gerund door Daan & Milena.

Een artiestenkaffee in stijl. De Club is een exclusieve plaats
voor artiesten, het is backstage en niet toegankelijk voor
iedereen. De dingen die gebeuren in deze speciale nachtclub...
blijven binnen.
Het is de perfecte "from dusk till down" rock-'n -roll nachtclub
in een intieme inkleding. Een kleine circustent voor slechts
enkele uitverkorenen. Exotisch, wild, taboe, ska, rock&roll
muziek. Met dranken die onbekend zijn.
Alles is mogelijk in deze nachtclub.

K-veewagen Theater&Terras: Loei gezellig!
Met deze scania-juweel uit ' 71 en een totaal opgeknapte vee-
wagen uit '61 heeft Nederland (en de rest van Europa) er een
uniek theater en podium bij.
Gereviseerd en gemoderniseerd maar met behoud van de oude
indeling en sfeer. De mogelijkheden met deze combinatie zijn
divers: Een intiem theatertje in de trailer  -Een gezellige bar
voorin de trailer  -Een getrapt terras ertegen aan van 9m x 6m...
Ook kan de combinatie een podium zijnvan 9m X 6m.

The Voodoo petrol Club

K-veewagen terras
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TeaTime Company
België www.teatime-company.com

TeaTime Company, een combinatie van dans en circus, werd opgericht in 2017 en is gevestigd in
België. Hun gezelschap is een combinatie van drie verschillende nationaliteiten (Iers, Nederlands en
Belgisch), drie verschillende disciplines (dans, jongleren en Chinese paal), drie verschillende lengtes
(van 163-198cm) en drie verschillende schoenmaten (van 38-49). Toch zo verschillend, TeaTime
bestaat uit makers, denkers, performers, vernieuwers, artiesten, ontdekkers en theedrinkers. Elke
artiest is afgestudeerd aan Fontys hogeschool voor de Kunsten in Tilburg (NL) waarin ze zich
specialiseerden in dans of circus in 2017.

TeaTime Company is een trio met een jongleur, een danseres
en een Chinese mastartiest. In dit stuk werken ze met houten
palen, bekleed met rubber. Iedere artiest heeft zijn eigen paal,
variërend in lengtes van 1m80 tot 2m20.
Dit is pas het begin: ze zijn drie verschillende mensen met drie
verschillende lengtes, culturen en disciplines. Samen
ontdekken ze hoe ze de palen kunnen gebruiken om hun
disciplines te combineren en opnieuw uit te vinden.

Ze maken elkaar het leven zuur door net de stok weg te halen
op een kritiek punt, het bijna op iemands hoofd te laten vallen
of ze kunnen elkaar helpen: ze maken bewegende beesten van
hout, ze bouwen een jungle om doorheen te klimmen en ze
balanceren de stokken en henzelf. Deze stokken laten hen hun
eigen wereld maken waarin een danseres, jongleur en acrobaat
op de Chinese mast samen spelen, elkaar plagen en eensgezind
samenwerken.
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The Carpetbag Brigade
USA carpetbagbrigade.com

Echte pioniers in de kunst van het acrobatisch steltenwandelen. The Carpetbag Brigade beheersen
een unieke theatrale taal in de delicate overlapping van fysiek theater, dans en circus. Groeiende
schoonheid, vallend met gratie en het toveren van kortstondige magie in de beweging en actie van
hun krachtige lichamen... de artiesten deinen uit en bewegen zoals de zee in de avondschemering.

The Carpetbag Brigade brengt een zekere psychische intimiteit, poëtische dialoog en mythische
beeldspraak, zowel binnen als in openlucht. De voorstelling komt tot zijn recht in een breed
spectrum van plaatsen: theaters, voetbalvelden, parkeergarages, stadsparken, ...

The Carpetbag Brigade was de gastgroep voor de Tsunami op het Square Festival, was in residentie
aan het Universal Forum of the Cultures in Monterrey, Mexico en organiseerde de Bi Cultural Road
Show  met steun van het National Endowment for the Arts en de Mid Atlantic Arts Foundation.

Ze brachten hun repertoire over heel de wereld.

Als de oceaan ziek was, hoe zou ze huilen?
"Callings" is een poëtische hommage aan de sirenen van de
zee. Geïnspireerd door de uitdaging van de klimaatswijziging
spreekt de voorstelling in transformationele metaforen, gebruik
makend van de kracht van het acrobatisch steltenwandelen.
De geest van een zeekapitein en de oer-sirene confronteren de
commerciële zeelieden, maken hen bewust dat de zee levendig
is. De oceaan is een levend wezen.

"Callings" is een acrobatisch spektakel op stelten, 50 minuten
lang, en beweegt zich tussen theater, dans en circus. Het kan
op diverse plaatsen gebracht worden: in een zaal of op straat.
Carpetbag Brigade is een pioneer in die steltenacrobatie en hun
voorstellingen zijn doorweven met dans en fysiek theater, in
een voorstelling over de klimaatswijziging en de uitdagingen
hierbij.
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Theater van de Droom
Nederland www.theatervandedroom.nl

Jeroen en Laura Boerwinkel maken met hun Theater van de Droom,  Voorstellingen | Straattheater |
Walk-acts.
Door gebruik te maken van unieke handgemaakte Maskers, Poppen, Rekwisieten en fraaie kostuums
ontstaat er altijd weer die herkenbare “Theater van de Droom“ sfeer…! Tijdens hun acts en
voorstellingen combineren zij Figurentheater met mime, maskers, marionetten en diverse andere
poppenspeltechnieken.
Met deze beeldende theatervorm hebben zij een multidisciplinaire manier van theater maken
ontwikkeld. Daardoor werken zij op zeer uiteenlopende locaties en bereiken een zo breed mogelijk
publiek.
Ze treden bijvoorbeeld op tijdens: (Straat)TheaterFestivals, Schouwburgen, Poppentheaters,
Jaarmarkten, Braderieën, Kunstmarkten, Middeleeuwse Evenementen, Havendagen, Kerstmarkten,
enz…

Een antiek zwart kabinet. Een vogelman verschijnt en vanuit
kleine luikjes en openingen ziet hij vreemde dingen bewegen...
dan opent hij de twee grote deuren van deze kast en gaat het
magische spel beginnen: onverklaarbare droombeelden met
prachtig gemaakte poppen en objecten, begeleid door
sfeervolle muziek. Een voorstelling voor jong en oud en
speciaal geschikt voor een buiten of binnen locatie op
uiteenlopende (Straat)festivals.

Vanuit de verre middeleeuwen lopen De Dubbelgangers in hun
Commedia dell'Arte pakken rond, met als hoogtepunt een
wonderlijke eenwording in een grote lijst!
Beeldend, ontroerend en komisch duo spel van Jeroen en Laura
Boerwinkel. Beelden in Beweging die gevoelens oproepen en zo
in de herinnering blijven nawerken.
Uitermate geschikt voor Straattheater Festivals, Middeleeuwse
events, Kunstmarkten en andere evnementen.
Mysterieuze en fascinerende masker-voorstelling.
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Tim Davies Design
UK www.timdaviesdesign.com
Artistiek directeur Tim Davies is een beeldhouwer en innovatief ingenieur met een passie voor
grootschalige, kinetische creaties en spektakels met een grote impact. Hij heeft een verbluffende
reeks grote poppen ontworpen en gebouwd voor prestigieuze openlucht evenementen: van shows
die talrijke prijzen wonnen in de Spaanse carnaval-wereld tot de innovatieve Arachnobot die optrad
voor honderden of duizenden mensen in vier verschillende continenten.
Tim heeft een groot talent om kracht en structuren te laten samengaan met beweging en vlotheid.
Hij maakt decors en apparaten en werkt nauw samen met circuskunstenaars, luchtacrobaten,
dansers, ... en heeft een indrukwekkende lijst van internationale klanten, waaronder Insomniac Inc
(USA), ITV (UK), Innovator Festival (Abu Dhabi), Threesixty Entertainment (USA), Ockhams Razor
(UK), Neighbourhood Watch Stilt-walking International (UK), Talents and Productions (Monaco),
P2BK 2014 (Kuwait), DM Pranks (Italy), Turtle Key Arts (UK), Folded Feather (UK), Arx (Finland), Mish
Mash Management (UK), Sideways Arts (UK), Oldham City Council, Arts Base (UK).
Hij was te zien op Discovery Channel, Fox News, Huck Magazine, Wired Magazine, La Nueva Espana,
en Kuwaiti TV.

Een baanbrekende opblaasbare octopus met 8 onafhankelijk
van elkaar bewegende poten die in staat zijn om levensecht te
krullen en te zwaaien.
Ocho is groot! 4 meter hoog en 7 meter breed wat het wow-
effect op de toeschouwers verhoogt. Terzelfdertijd stelt het
controle-mechanisme de pop staat om een spontane interactie
op te bouwen met het publiek. Ocho is een lichtgewicht,
gemakkelijk te bedienen door één enkele poppenspeler, lenig
en sympathiek naar de toeschouwer.

Met zijn zacht vel is hij aaibaar en veilig voor aanrakingen van
volwassenen en kinderen.
Ocho is uitgerust met LED lichten voor verbluffende verlichte
voorstellingen in het donker.

Ocho is een mobiele act die grote massa's bij zijn spel kan
betrekken. Hij doet het goed in voetgangerszones en straten,
maar kan ook optreden op podia of als onderdeel van een stoet.
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Tombs Creatius
Spanje http://www.stradactiva.

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

Xics del Xurrac
Een innovatieve collectie ontstaan zowel vanuit de drang om
met hout te werken als uit  "Els Castells", een populaire
Catalaanse traditie rond ongelooflijke menselijke torens.

Een houten uitdaging voor publiek van alle leeftijden die de
principes van de "castellers-wereld" in spelvorm omzet:
energie, evenwicht, voorzichtigheid en moed.

Een samenwerking tussen Toni Tomas (stichter van Tombs
Creatius) en Carles Porta (artiest, grafisch ontwerper en
regisseur van animatie-films).

Puck is een caravan die werd omgebouwd tot een kleine cinema
waarin een opwindende collectie korte animatie-fims worden
getoond. Het magische van dit bijzonder cinema-zaaltje
stimuleert een passie voor animatie-film bij een publiek van elke
leeftijd.
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Tripotes la Compagnie
België www.tripoteslacompagnie.com

Companie Tripotes is een jong Spaans collectief gevestigd in Brussel. Het gezelschap is
samengesteld uit Julio Calero Ferre, Daniel Torralbo Perez en Gianna Sutterlet. Ze hebben elkaar
ontmoet op de ESAC (School Superior of the Circus Arts) en zijn gespecialiseerd in de Koreaanse
schommels en acrobatiek.

Drie mensen komen op scène..De ene meer nieuwsgierig dan de
andere, testen ze de mogelijkheden van de schommel. Ze
proberen het maximum er uit te halen, zowel in de hoogte als op
de grond. Waar eindigt hun speelruimte?
Al snel gebruiken ze pingpongballen als instrument om te
jongleren. Een eenvoudig en onschadelijk object, dat
tegenwicht biedt aan de "machine van oorlog" (naam gegeven
aan de schommel).

Dit alles in een levendig ritme, ondersteund door muziek,
georkestreerd door een sampler op het podium. Accumulatie,
herhaling, risico, beheersing: speels gevaar of hachelijke
kwetsbaarheid?
Gedragen door 6 schouders, weerspiegeld door 3 hoofden en
ondertekend door 1 collectief; hun energie drijft de scène, zorgt
voor empathie bij het publiek, raakt het publiek. Speels, maar
krachtig. Fouten zijn toegestaan.
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Trukitrek
Spanje www.trukitrek.net

Het Catalaans gezelschap Trukitrek begon in 1998. De leden kwamen uit verschillende artistieke
achtergronden met als bindmiddel een reizend poppentheatergezelschap op te richten.
Trukitrek is gespecialiseerd in shows die bewegingstheater combineert met de wereld van de
poppenspel. Het bewegingstheater brengt een universeel soort humor, vanuit de interpreaties van de
acteurs. De poppen brengen rijkdom en dynamisme in de show.
Het gezelschap werkt met verschillende technieken in het manipuleren van de poppen, van klassieke
draadpoppen tot directe manipulatie van de poppen, met in het bijzonder de "humanette" stijl,
waarbij de spelers half menselijk half pop zijn.
Hun shows zijn komisch, zonder woorden met poppen, muziek en visuele poëzie als constante
elementen.
De mime als universele taal en de unieke scenografie leidden de groep naar 33 landen, overal ter
wereld.

Mr. Train vertelt de relatie tussen een verdwaalde hond en een
eenzame, knorrige, enigszins afstandelijk oude man die leeft in
een treinstation waar niemand voorbijkomt.
Vanaf hun eerste ontmoeting wilde de man niets te maken
hebben met die hond, maar op onverklaarbare wijze komt de
hond dol op de man en maakt hem tot zijn voorwerp van
affectie.
Mr. Train is een verhaal vol ironie en humor, gebaseerd op een
surreële haat-liefde relatie. Het is een persoonlijk gevecht,

waarin de situaties en de excentriciteit ervan alterneren tussen
tederheid en humor. Het is een poëtisch verhaal dat vertelt over
eenzaamheid.
"Mr.Train, by Trukitrek, is a work that perfectly combines video
animation with puppets in real time, surprising audiences by
it’s impeccable and virtuous workmanship. Innovative and
inspiring, rarely do we see such refined work on stage as seen
in “Mr. Train... ...”. ( Toni Rumbau, 7th of May 2018 - Putxinel.li
Magazine)
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Trunk Puppeteers
Nederland www.trunkpuppeteers.com
Trunk Puppeteers is een samenwerkingsverband tussen Steven Luca en Charlotte de Lange. Zij
ontwikkelen prachtige (straat)theateracts en voorstellingen, waarin zij het publiek meenemen in de
magie van (tekstloze) vertellingen.
Steven Luca is een straattheaterartiest van naam. Met ‘François Blanc’ maakte hij wereldwijd furore
op festivals en events, zelfs in Amerika. ‘François Blanc’ trad in diverse landen in TV-programma’s
op; In het Nederlandse TV-programma Popster – een competitie van figurentheaterspelers – stond hij
in de finale. Over het leven van Steven Luca als straattheaterartiest is een documentaire gemaakt
‘They call me busker’, die in oktober 2018 tijdens het internationale festival Puppet International in
Meppel in première is gegaan.
Charlotte de Lange maakt met haar theater De Vliegende Koffer originele figurentheater
voorstellingen voor de jeugd. In het vakblad 'De wereld van het poppenspel' wordt zij een zeer
talentvolle hedendaagse speler genoemd. In 2017 is Charlotte één van de genomineerden voor de
Ruth van der Steenhovenprijs, een onderscheiding van de NVP-UNIMA voor talentvolle nieuwe
spelers.

"We hebben het nog nooit gedaan, dus we denken dat we het
kunnen." Dit moeten Steven Luca Groenen en Charlotte de
Lange gedacht hebben toen ze begonnen aan een decorstuk
bestaande uit minstens 4000 suikerklontjes. Een sculptuur voor
Cathedralia, de nieuwe ‘short-act’ van Trunk Puppeteers.
De spelers voeren het publiek terug naar de tijd waar fantasie
nog realiteit was. De jongste kijkers zullen door de spelers
worden uitgenodigd om de maquette mee te voltooien.

Of zijn het niet de poppenspelers, maar is het de kleine
bouwmeester die hulp kan gebruiken bij het hoogtepunt van
zijn levenswerk?
Cathedralia is een internationale act, waarin beelden
verwonderen, ontroeren en plezieren. Prachtige muzikale
composities geven de act extra allure. Het sneeuwwitte
decorstuk van Cathedralia, met subtiele verlichting, geeft ook
een prachtig winters plaatje op kerstmarkten, winterfairs of
andere evenementen in de koudere maanden.
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nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

4/1
4/1

4/1
4/1

E/3
E/3

E/3
E/3
E/3

20:15
21:45

14:45
16:30
17:30

20:15
21:45

14:45
16:30
17:30

dag datum

normaal programma openlucht

regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

Cathedralia
Cathedralia

Cathedralia
Cathedralia
Cathedralia

Cathedralia
Cathedralia

Cathedralia
Cathedralia
Cathedralia

dag datum uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

12/04/2019

13/04/2019

14/04/2019

professioneel /
professional /
professionnel

www. dereustotaal.nl

00:20 h
00:20 h

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

00:20 h
00:20 h

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



Vaya
Portugal www.ciavaya.com

Dit circusgezelschap werd opgericht in 2016 door Tim Belime (Portugal) & Berna Huidobro (Chili).
Samen zijn ze VAYA, een explosief acrobatisch duo, vol passie en harmonie, artistiek gebaseerd op
het humane, de natuur en relaties.

Tim is een acrobaat en hand-to-hand base, opgeleid in ACAPA circusschool Tilburg-Holland.
Berna is een actrice and hand-to-hand flyer, opgeleid in Barcelona - Spanje

Een show met hedendaags circus, een plezante en
aangrijpende voorstelling, vol energie, humor en visuele poëzie.
Een mengeling van indrukwekkende hand-to-hand acrobatie,
dans en fysiek theater. Ze brengen een originele visie op de
menselijke evolutie en de mensheid.
... een dynamische, originele en gevoelige voorstelling, in staat
om ieders hart te raken...

Een koppel ontwaakt om hun dromen waar te maken. Ze zien
routine en werk alsof ze in een acrobatisch, ijlend spel zitten.
Man en vrouw staan tegenover elkaar in de harmonie van de
droom, de lichtheid van humor en de kracht van de acrobatie...
tot zij hun connectie met de realiteit vinden.

Je droom leven en wakker zijnde dromen herinneren ons tijdig
aan de schoonheid van het liefhebben, het geloven en het
zweven.
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Vloeistof
Nederland www.vloeistof.nl

Zichtbaar iets vertellen dat doen zij. Tegendraads en toch toegankelijk voor iedereen.
Vloeistof nodigt uit om goed te kijken : vaak vertelt het lichaam immers ongezien.
Met de schoonheid van dit alledaagse maken ze dansstukken. Daarin wordt de toeschouwer een
herkenbare plek of een bekend gedrag vanuit een ander daglicht getoond.
Dans moet zinvol zijn en ontdaan van overbodige tierlantijntjes, vinden zij.

Vloeistof is gespecialiseerd in het ontwikkelen van performances waarin de ervaring van het publiek
een essentiële rol speelt. De toeschouwer observeert niet vanaf de zijlijn, maar is actief onderdeel
van een totaalervaring. Zijn ervaring creëert mede de inhoud van de voorstelling.

In een intrigerende dansbeleving wil vloeistof de toeschouwer
aanwakkeren tot reflectie over zijn relatie met de grond die we
in ons alledaagse leven pertinent negeren.
Twee dansers bewegen synchroon laag over de grond. Soms
focus je op hoe ze het doen, soms begin je alle details van de
grond te zien: grassprietjes, een glasscherf, de wormpoepjes,
het stevige straatsteenpatroon. Je raakt meer en meer
gebiologeerd door het oppervlak dat de twee synchrone
dansers beroeren.

Waar ze ook gaan je volgt hen en je blik wordt telkens op
andere fysieke elementen gericht. Tegelijk hoor je op je
koptelefoon fragmenten van pod-cast, ted-talks, muziek en
uitleg-filmpjes. Dans, ruimte en tekst gaan een spel met elkaar
aan. Een interview over daklozen maakt dat de twee zelf
daklozen worden, een uitleg van een boer die zijn grond gezond
wil, verlegt onze aandacht naar de soort beweging in
verhouding met de kwaliteit van de bodem...
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Vuurkunst
België https://www.vuurkunst.net
Nederlandse kunstenares Annemarie Schoonens presenteert jaren kunst op verschillende
disciplines waaronder Vuurkunst, dat door haar tot een geheel eigen, uniek concept is ontwikkeld
waarmee het sinds haar komst in België, voortgezet is en tot een full-time passie is uitgegroeid.

Naast vaste, mobiele en mee-doen-activiteiten/ performances voorzien ze ook, vuuropstellingen van
unieke Vuur-kunstwerk-installaties.
Uw park, plein, vijver, kerk-portaal, onthaal…. wordt omgetoverd door vuur-licht in sfeervolle,
feeërieke setting. Groot of klein Vuur-kunstwerk waarbij de hele vormgeving in vuur en vlam kan
gezet worden,  maar gaat ook weer in rook op! Samen met de golven van harmonische melodieën en
een sfeervolle setting zullen alle zintuigen ondergedompeld worden in een wereld van vuur-licht en
muziek. Langs de route/ parcours, als onthaal, opening/ sluiting-performance, op maat/ naar omvang
van uw evenement of project geeft Vuurkunst een sfeervolle en unieke ervaring, die nog lang in de
herinnering blijft.
Vuurkunst: de beleving van het vuur, de vlammen die ontsteken, de warmte die siddert, het vuur dat
knettert, de rook sluimert, de stilte wakkert aan, het magische moment, de verwondering.

Ook uw naam in Vuur & Vlam!?
met de “Wall of Flame” krijgt uw evenement een vlammende
start of  een vurig tussendoortje……
Vuur-kunstwerk-installatie met brandende Vuurletters.

±8 tot 10 minuten  (de installatie zelf met aan weerszijde
vuurfakkels branden continu.

Laat je verrassen, komt het vuur uit de grond of gaat het in de
grond, zie je het enkel of dubbel;
de vuur-spiegel- kathedralen- Village neemt je mee in een
feeërieke setting waar twee keer kijken nodig is,
in de mooi uitgelichte light-color’s reizen de piramides als
kathedraal-torens omhoog.

doorlopend autonoom brandend

Wall of Flame

de kathedralentorens
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Zazzu & Draad Poppentheater
België https://www.zazzu.be

DRAAD en ZAZZU slaan de handen in elkaar en creëren samen een magische  wereld die de donkerte
verdrijft en waarin liefde, warmte en licht  mekaar raken. Gegroeid uit het participatief project 'De
Tuin der  Lusten', gesteund door Paul Contryn (De Maan). Met Oya, een audiovisuele  installatie en
eigen verhaal slepen we jullie in openlucht én in heel  het land mee in een kleurrijke magie...

Wanneer de nacht valt en de duisternis zijn intrede doet, lichten
honderden fonkelende rozen op als een feeëriek veld.
Met wat geluk merk je daartussen Dwaallichtjes op. Ze worden
wel eens beschouwd als lichtjes van de duivel, die reizigers
afleiden van het  rechte pad... Of zijn het teruggekeerde vredige
zieltjes die vragen een  belofte te vervullen?
Oya en de Dwaallichtjes slepen je vast en zeker mee in een
betoverende  wereld waar niet alles is wat het lijkt...

 Oya en de Dwaallichtjes hebben een betoverend effect op de
toeschouwers:
"Het volksgeloof wil dat je er niet naar fluit of wijst en er zeker
niet voor wegrent. Zie je een Dwaallichtje, neem dan gewoon de
persoon naast je vast, geef je geliefde een kus of trakteer een
onbekende."

Oya en de Dwaallichtjes
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