
1    Op- en afbouw

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

uur plaats voorstelling duur



15Feet6
België www.15feet6.com

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

De spectaculaire rolschaatstechniek is niet de enige sterkte van
de voorstelling. Door de combinatie van de verbale humor van
de commentator met de fysieke komedie van de artiesten
maken ze de voorstelling boeiend voor alle leeftijden. Doorheen
de voorstelling maken ze gebruik van de muziek van Emile
Waldteufel, de componist van 'La Valse des Patineurs'. Zo
vormen voorstelling en muziek een aangenaam geheel.

Primus Les Patineurs
nieuwe act/new show/spectacle nouveau nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h 0:20 h

1/1
11/1

1/1
11/1

14:45
18:00

14:45
18:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Les Patineurs
Primus

Les Patineurs
Primus

professioneel /
professional /
professionnel

00:20 h
00:40 h

00:20 h
00:40 h

5
ARTISTS: Yolaine Dooms (België); Jarno Vanthuyne (België); Jasper D'Hondt
(België); Rosa Tyyskä (Finland);
OTHER PERSONS: Babysit (TBC) (België);

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

1/2
11/1

1/2
10/1

14:45
18:00

14:45
18:00

Les Patineurs
Primus

Les Patineurs
Primus

uur plaats voorstelling duur

00:20 h
00:40 h

00:20 h
00:40 h

https://vimeo.com/647055896

https://vimeo.com/340305386



Actic
Nederland www.actic.nl

Actic Carwash is een ruim 7 meter lange theatrale wasstraat
waarin ongeveer alles gewassen wordt, behalve de auto…
Gezeten in een elektrisch aangedreven vintage Moskvitch
autootje rijden deelnemers over een geleiderails een open
wasstraat in. De wagen rijdt langs de verschillende (veilige)
programma's van de wasstraat. De auto (met de deelnemers
erop) krijgt een milieuvriendelijke zeep en
bellenblaasbehandeling, waarna de auto grondig gereinigd zal
worden door twee roterende borstels.

Via het droogdok komt de auto weer naar buiten. Met nog een
grote dot schuim op het hoofd komen deelnemers gewassen en
met een blinkende auto de wasstraat weer uit….
Op het speelveld van ongeveer 7 x 14m ligt een geleide rail in
een platte cirkel en staat een lange wasstraat. De 2 auto’s op
het parcours rijden over de rails hun rondjes en bieden plek aan
steeds nieuwe deelnemers.

Actic Carwash
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:30 h

1/1
1/1

1/1
1/1

14:45
17:15

14:45
17:15

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Actic Carwash
Actic Carwash

Actic Carwash
Actic Carwash

professioneel /
professional /
professionnel

01:30 h
01:30 h

01:30 h
01:30 h

2
ARTISTS: Jelle de Bruijn (Nederland); Leo van der Veen (Nederland);

Amersfoort (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

1/1
1/1

1/1
1/1

14:45
17:15

14:45
17:15

Actic Carwash
Actic Carwash

Actic Carwash
Actic Carwash

uur plaats voorstelling duur

01:30 h
01:30 h

01:30 h
01:30 h

https://vimeo.com/593891314?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=104690746



Aira Vertical walldance - Bencha Theater
Nederland www.verticalwalldance.com

TEMPO is een muurdans voorstelling/ een visuele acrobatische
dansvoorstelling van Bencha Theater over de versnelling van
de tijd onder invloed van technologische innovatie, en over hoe
we deze innovatie kunnen aanwenden om de tijd naar onze
hand te zetten in plaats van erdoor opgeslokt te worden. Een
verticale voorstelling geïnspireerd op het boek,, Momo en de
tijdspaarders”. Een voorstelling met muziek, ( als kan) video,
acrobatische dans tegen het verticale vlak aan.

Wat zou er gebeurd zijn als ze niet in de appel had gebeten?
Een moderne versie van Adam en Eva en de slang. Onze ideeën
over het paradijs, over schaamte en zonde, onze ideeën over
goed en kwaad en ons beeld van de vrouw - in hoeverre zijn die
gevormd door dit oerverhaal? Waar dans, evenwichts-
acrobatiek en luchtacrobatiek op een verleidelijke en poëtische
manier samenkomen. Prachtige muziek die het publiek
meeneemt in deze moderne versie van verleiding en passie.
Een verraderlijk en spannend verhaal.

Tempo MyTHOS
nieuwe act/new show/spectacle nouveau nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h 0:20 h

19/1
19/1

19/1
19/1

14:00
16:30

14:00
16:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

MyTHOS
MyTHOS

MyTHOS
MyTHOS

professioneel /
professional /
professionnel

www.benchatheater.nl

00:20 h
00:20 h

00:20 h
00:20 h

8
ARTISTS: Dimiter Simeonov (Bulgarije); Micka Karlsson (Sweden); Kenneth
Gerard (België); Sarah Kooij (Nederland); Sylvia Idelberger (Germany); Marieke
van der heijden (Nederland);
TECHNICIANS: TBC
OTHER PERSONS: Rachel Melief (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

19/1
19/1

19/1
19/1

14:00
16:30

14:00
16:30

MyTHOS
MyTHOS

MyTHOS
MyTHOS

uur plaats voorstelling duur

00:20 h
00:20 h

00:20 h
00:20 h

https://youtu.be/fLzxahyS9V0

https://www.youtube.com/watch?v=GhyGDdo95yg



Amer Kabbani (cia 104º)
Spain http://www.lamaleta.

cat/en/espectacles/runa-4/

Runa. Overblijfselen. Geschiedenis. Bouw. Vernietiging.
Vergeten herinneringen. Siria. Wortels. Dood. Leven. Identiteit.
Een vrije ruimte waar het lichaam de manier wordt om na te
denken over het actief en passief zijn van de mens, met behulp
van zure maar diepgaande komedie die je aan het denken zet.
Dit stuk stelt je vragen over je eigen grenzen en de absurditeit
van grenzen en menselijke conflicten.

Steun voor de creatie van Fira Tàrrega 2022. Benefietproject
voor de creatie van het grensoverschrijdende
samenwerkingsproject Travesia, medegefinancierd door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de
Europese Unie via POCTEFA. Met de steun van Ax Animation,
Roca Umbert, La Central del Circ en FiraTàrrega.

Runa
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

3/1

3/1

19:45

19:45

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Runa

Runa

professioneel /
professional /
professionnel

00:50 h

00:50 h

3
ARTISTS: Amer Kabbani (Spain);
TECHNICIANS: tbc (Spain);
OTHER PERSONS: Alina Ventura (Spain);

Cardedeu (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

3/1

3/1

19:45

19:45

Runa

Runa

uur plaats voorstelling duur
00:50 h

00:50 h

https://www.youtube.com/watch?v=BzVA9MzM8QI

https://youtu.be/NClpQ-dMDuE



Amoukanama Circus
Guinee amoukanama.org

Met besliste stap
gaat een groep jongeren
op zoek naar een nieuwe wereld.
Komend uit verschillende richtingen
trekken ze samen op om voorbij hun grenzen te gaan.
‘FA’ is een grote oversteek voor verandering.
Onderweg volgt de groep het licht van een nieuw land aan de
horizon. Deze stralende, openhartige individuen dansen en
vliegen over en doorheen obstakels.

Gericht op hun dromen stuwen ze zichzelf vooruit naar een
nieuwe weg. Een avontuur tekent zich af en neemt ons mee in
een grootse acrobatie- en dansvoorstelling op het kruispunt
van Afrika en de Westerse wereld. Verenigd presenteren ze ons
een Ode aan het Leven, die een diepe en heilige verbintenis
uitstraalt. FA is een grote reis van menselijke verbondenheid,
die hindernissen trotseert in de hoop om een betere plaats te
vinden.
regisseur/choreograaf: Anthony Weiss

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

13/1

13/1

14:00

14:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

FA

FA

nieuw talent / new
talent / talent

nouveau

00:35 h

00:35 h

11
ARTISTS: Nathalie Vandenabeele (België); Alseny Sacko (Guinee); Facinet
Camara (Guinee); Ibrahima Sory Bangoura (Guinee); Ibrahima Sory Camara
(Guinee); Mamadou Lamarana Bah (Guinee); Mohamed Bangoura (Guinee);
Panival Soumah (Guinee); Tidjane Bangoura (Guinee);
TECHNICIANS: Anthony Weiss (France);
OTHER PERSONS: Danny Keuppens (België);

Conakry (Guinee); Noot: met betrekking tot visa en budget:  (); reizen enkel voor
een langere tournee / creatie periode. ();

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

15/1

15/1

14:00

14:00

FA

FA

uur plaats voorstelling duur

00:35 h

00:35 h

https://vimeo.com/549246398

https://youtu.be/RFeuW3IRxg8



Anamaria&Magí
Spain https://cossoc.org/

COSSOC is een samenwerkingsduet tussen een Catalaanse en
Sloveense danser, gemaakt voor buiten. Een hypnotiserende
choreografie vol suggestieve beelden van wat twee lichamen in
constante balans kunnen doen. Een bewegingsonderzoek over
de complexiteit en eenvoud van een relatie. Een venster voor
observatie en nieuwsgierigheid van het publiek, een grens
tussen een publieke en private ruimte.

Door een intieme relatie tussen de performers tot stand te
brengen, creëren zij een sterke verbinding, waardoor zij de
omgeving bereiken en zich integreren met de ruimte. Het stuk
leidt het publiek op een pad van tot rust komen en luisteren.
Misschien is de hele creatie op zoek naar een plek om op je
gemak te zijn.

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

8/1

8/1

19:45

19:45

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Cossoc

Cossoc

professioneel /
professional /
professionnel

00:45 h

00:45 h

2
ARTISTS: Anamaria Klajnšček (Slovenia); Magí Serra (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

11/1

11/1

20:00

20:00

Cossoc

Cossoc

uur plaats voorstelling duur

00:45 h

00:45 h

https://vimeo.com/448440122

https://vimeo.com/610931360/7f854935a3



Avital&Jochen
Germany www.avital-jochen.com

Met een combinatie van humor, live muziek en technische
vaardigheid produceren de twee performers een verbluffend
sfeervol optreden. Avital en Jochen laten hun wederzijdse
vertrouwen en verstandhouding zien.
De show begint op het podium met live muziek en comedy, en
bouwt een momentum op naar luchtacrobatiek op hoog niveau,
riemen en jongleren. Volg Avital en Jochen als ze de grote
finale van de show bereiken: een betoverende Duo Swinging
Trapeze act.

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

19/1
19/1

19/1
19/1

15:45
18:30

15:45
18:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Limo
Limo

Limo
Limo

professioneel /
professional /
professionnel

00:30 h
00:30 h

00:30 h
00:30 h

3
ARTISTS: Avital Pöschko (UK); Jochen Pöschko (Germany);
TECHNICIANS: Mark Pieklo (France);

Schriesheim (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

19/1
19/1

19/1
19/1

15:45
18:30

15:45
18:30

Limo
Limo

Limo
Limo

uur plaats voorstelling duur

00:30 h
00:30 h

00:30 h
00:30 h

https://youtu.be/o8TVMVjM1OA

https://vimeo.com/735917714

https://www.avital-jochen.com/outdoor-show



Buguel Noz Marionnettes
België http://www.demant.be/buguelnoz/

Een poëtische voorstelling voor elk publiek.
De marionettenvoorstellingen van Buguel Noz zijn teder, intens
en lyrisch. Ze wekken verwondering op.
Muziek, dans en marionetten brengen samen momenten van
pure magie.

Originele voorstelling, zonder woorden en zeer visueel.
Voor alle leeftijden, familiaal en multicultureel.
Intimistisch en poëtisch maar zeer geschikt als straattheater.

Poésie du feu et de la Terre
oude act/old show/spectacle vieux0:20 h

15/1

15/1

15/1

15/1

15:15

16:45

15:15

16:45

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Poésie du feu et de la Terre

Poésie du feu et de la Terre

Poésie du feu et de la Terre

Poésie du feu et de la Terre

professioneel /
professional /
professionnel

00:20 h

00:20 h

00:20 h

00:20 h

2
ARTISTS: Nadja Renouard (France);
OTHER PERSONS: Antoine ou Neige Demoulin (België);

Liège (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

15/1

15/1

16:15

16:15

Poésie du feu et de la Terre

Poésie du feu et de la Terre

uur plaats voorstelling duur

00:20 h

00:20 h

15/121:45 Poésie du feu et de la Terre 00:20 h
15/120:45 Poésie du feu et de la Terre 00:20 h

15/121:45 Poésie du feu et de la Terre 00:20 h
15/120:45 Poésie du feu et de la Terre 00:20 h

https://www.youtube.com/watch?v=Ns2aFGJBtpU



Cia Hotel iocandi
Spain https://www.hoteliocandi.com

Tweede productie van dit gezelschap dat een solo-voorstelling
presenteert gebaseerd op circus en clownerie. Een poëtische
en absurde weerspiegeling over de impact van toerisme, over
de strijd der machten, over de leegte, de stilte en de
eenzaamheid tegenover de onmetelijkheid. Een metaforische
reis naar de menselijke diepten om te zoeken naar wat ons doet
blijven zwemmen, kijken en peddelen ondanks de
onvoorspelbare en altijd verbazingwekkende omvang en kracht
van de golven.

PEIX is een trip, een metaforische reis naar de menselijke
kracht, die ervoor zorgt dat we blijven doorgaan, blijven
zwemmen, blijven zoeken, blijven roeien tegen de golven in, of
ze nu hoog of sterk zijn.

PEIX
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

10/2

10/2

15:00

15:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

PEIX

PEIX

professioneel /
professional /
professionnel

00:50 h

00:50 h

4
ARTISTS: Tomeu Amer (Spain); Griselda Juncà (Spain);
TECHNICIANS: tbc (Spain);
OTHER PERSONS: Alina Ventura (Spain);

Sant Feliu Sasserra (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

10/1

10/1

15:30

15:30

PEIX

PEIX

uur plaats voorstelling duur

00:50 h

00:50 h

https://vimeo.com/401350809

https://www.youtube.com/watch?v=luIlJ7dyeCY



Cie Balles et Pattes
France https://cieballesetpattes.com/

Langs alle kanten verschijnen er schaduwen zonder gezicht.
Lichamen die rennen, springen en dan bevriezen. Een
bewegende menigte wiens enige noodzaak is om samen te zijn
in de wereld en die ons zijn circus laat zien.
Circus in zijn meest integere vorm :
zonder kunstgrepen
de relatie tot de prestatie,
de grote verbazing,
de menselijke grenzen

die deze silhouetten proberen af te weren
voor ons, resoluut en zonder een net.
Met de elegantie en eenvoud van degenen die durven, zetten ze
de wereld in beweging, gaan ze een dialoog aan met
risico's en betoveren het alledaagse.
Acrobatie, jongleren, balanceren, slangenmensen, magie,
Chinese mast.
In een choreografie die zowel precies als tumultueus is.

Nothing Personal
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

13/1

13/1
13/1

13/1

19:30

15:15
19:30

15:15

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Nothing Personal

Nothing Personal
Nothing Personal

Nothing Personal

professioneel /
professional /
professionnel

00:50 h

00:50 h
00:50 h

00:50 h

13
ARTISTS: Philippe Assoun (France); Liam Carmody (Ireland); Lisandro Gallo
(Argentina); Timoté Grenier (France); Raphaël Jacob (France); Domingos Lecomte
(France); Eloïse Rignon (France); Pauline Talon (Switzerland); Noémi Tô-Cuche
(France); Matias Zambrano (Chili); Ana Zammito (Argentina);
TECHNICIANS: François Decobert (France);
OTHER PERSONS: Emmanuelle Selin (France);

Lomme (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

15/1

15/1
15/1

15/1

19:30

15:15
19:30

15:15

Nothing Personal

Nothing Personal
Nothing Personal

Nothing Personal

uur plaats voorstelling duur

00:50 h

00:50 h
00:50 h

00:50 h

https://www.youtube.com/watch?v=qpqbLrzFdeg&t=29s

https://cargocollective.com/ballesetpattesfr/Nothing-Personal



Cie Dos mundos al Arte
France https://www.ciedosmundosalarte.com/

De ene is erg groot en nogal maanachtig, de andere is heel klein
en heel gewoon. Tot nu toe zijn ze hun eigen weg gegaan. Maar
wat zou er gebeuren als ze elkaar ontmoeten? Dat is het verhaal
van Si tu n'étais pas Là … Twee persoonlijkheden ontmoeten
elkaar, botsen en temmen elkaar terwijl ze omgaan met hun
verschillen. Als jij kon zien wat ik zie? Deze eenvoudige vraag
brengt onze twee hoofdpersonages in tamelijk complexe
situaties. Een mix van humor en poëzie... een reis door de blik
van de ander.

Anna keert terug naar de plek van haar jeugd, na een tragedie
die ze niet wilde...
Ze keert terug naar de plek waar het allemaal begon.
Ze keert terug om het niet te vergeten.
Ze keert terug en probeert om opnieuw te leven.
Dus loopt ze door deze nieuwe wereld tussen onevenwicht en
angst.
Angst voor chaos, angst om uit elkaar te vallen.
Anna beweegt zich in een wereld die niet langer de hare is.

Si tu n'étais pas Là Je voudrai mourir un soir d'été, à l'heure où les baleines
s'échouentnieuwe act/new show/spectacle nouveau oude act/old show/spectacle vieux0:55 h 0:35 h

11/1
11/1

11/1
11/1

14:30
18:45

14:30
18:45

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Je voudrai mourir un soir d'été, à
l'heure où les baleines s'échouentJe voudrai mourir un soir d'été, à
l'heure où les baleines s'échouent

Je voudrai mourir un soir d'été, à
l'heure où les baleines s'échouentJe voudrai mourir un soir d'été, à
l'heure où les baleines s'échouent

professioneel /
professional /
professionnel

00:35 h
00:35 h

00:35 h
00:35 h

4
ARTISTS: Céline Bulteau (France); Jeanne Garrouste (France);
TECHNICIANS: Benjamin Truchet (France);
OTHER PERSONS: Julie Horville (France);

St Jean de Maurienne (France); Annecy (France); Lyon (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

10/1

10/1

18:45

18:45

Je voudrai mourir un soir d'été, à
l'heure où les baleines s'échouent

Je voudrai mourir un soir d'été, à
l'heure où les baleines s'échouent

uur plaats voorstelling duur

00:35 h

00:35 h

https://www.youtube.com/watch?v=L8KNUTXlXSU

https://www.youtube.com/watch?v=c7OVsgGajAg&t=1s



Cie Jusqu'ici tout va bien
France https://jusquicitoutvabien.org/

Tedere, lachwekkende fictie over een mascottekostuum en de
man erin. Een stadionmascotte, een café of pretparkicoon: we
hebben allemaal wel eens een mascotte gezien met een ijzige
glimlach die rondwaggelt tot grote vreugde van de kinderen.
Maar wat zit er achter de knuffels, het gezwaai en de kitscherige
choreografie van de mens die de mascotte moet animeren? Wie
is de persoon die daarbinnen zit?
Kom en ontmoet het wezen dat zich verbergt in schuimrubber.

"Mascotte" stelt een ontmoeting voor die nooit plaatsvindt: die
van het publiek en de anonieme persoon onder de
vermomming. Bij “mascotte” verdwijnt het individu, het is de
mens die uit de liveshow verdwijnt. De huid is bedekt, de stem
is gedempt, de identiteit is verborgen. Toch is er iemand
binnen. Degene die we ontdekken wil zijn lichaam terugwinnen,
zijn. Degene die we ontdekken wil zijn lichaam terugwinnen, zijn
identiteit opeisen en ontsnappen aan het universum waarin hij
de hele dag is ondergedompeld.

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

11/1

1/1
1/1

1/1

19:30

14:00
17:45

17:45

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Mascotte

Mascotte
Mascotte

Mascotte

professioneel /
professional /
professionnel

00:40 h

00:40 h
00:40 h

00:40 h

2
ARTISTS: Adrien Taffanel (France);
TECHNICIANS: Adrien Fontaine (France);

Lille (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

1/4
1/4

1/4

14:00
17:45

17:45

Mascotte
Mascotte

Mascotte

uur plaats voorstelling duur

00:40 h
00:40 h

00:40 h

https://youtu.be/lQakWvT7I5c



Cie Modo Grosso
België www.modogrosso.be

Déborah Colucci componeert voor harp een modern en virtuoos
repertoire. Met haar instrument improviseert ze en onderzoekt
rijke en gevarieerde geluiden. Alexis Rouvre is een fysiek
artiest, jongleur met ballen en vooral een manipulator van
touwen. Hij ontwikkelt een jongleerkunst in beweging, een
instinctieve en elegante beweging. Beiden creëren een
spektakel met disciplines die weinig met elkaar gemeen
hebben.

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

Entre-Cordes
oude act/old show/spectacle vieux0:25 h

1/1
1/1

1/1
1/1
1/1

16:45
18:30

14:00
16:45
18:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Entre-Cordes
Entre-Cordes

Entre-Cordes
Entre-Cordes
Entre-Cordes

professioneel /
professional /
professionnel

00:25 h
00:25 h

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

3
ARTISTS: Alexis Rouvre (France); Déborah Colucci (France);
OTHER PERSONS: Anne-Claire Ronsin (France);

Bruxelles (België); Allevard (France); Rennes (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

1/2
1/2

1/2
1/2
1/2

16:45
18:30

14:00
16:45
18:30

Entre-Cordes
Entre-Cordes

Entre-Cordes
Entre-Cordes
Entre-Cordes

uur plaats voorstelling duur

00:25 h
00:25 h

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

https://vimeo.com/376986524?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=52432329



Circus unARTiq
Germany www.circus-unartiq.de

Openluchtvoorstelling tussen hedendaags circus en
bewegingstheater. "Vreemd om in de mist te lopen! Het leven is
eenzaamheid." (Hesse)
Een 8,5 m hoog en 7 m breed gordijn verandert de omgeving in
een theater: een park, een stadscentrum,... wordt een podium
en verleidt de toeschouwer om het vertrouwde te herontdekken.
Het decor is veranderlijk, kan gemanipuleerd worden door de
acteurs en zo ontstaan er voortdurend beelden en situaties die
nieuwe aspecten in beeld brengen.

Chinese mast en acrobatiek op een swingende trapeze vormen
de woordenschat voor een eigentijds en hoopvol soort
metaforische taal en zorgen telkens weer voor momenten van
verwondering en het achterlaten van alle zorgen. Moderne
elektronische klanken vermengen zich met live muziek: een
saxofoon die op duizelingwekkende hoogte de soundtrack
vormt voor een verticale dans op een touwladder. Is het verschil
tussen dystopie en utopie uiteindelijk slechts een kwestie van
perspectief?

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

1/1
1/1

1/1
1/1

15:15
17:15

15:15
17:15

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

CurtainCall
CurtainCall

CurtainCall
CurtainCall

professioneel /
professional /
professionnel

00:30 h
00:30 h

00:30 h
00:30 h

2
ARTISTS: Lisa Rinne (Germany); Andreas Bartl (Germany);

Großenkneten (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

1/1
1/1

1/1
1/1

15:15
17:15

15:15
17:15

CurtainCall
CurtainCall

CurtainCall
CurtainCall

uur plaats voorstelling duur

00:30 h
00:30 h

00:30 h
00:30 h

https://vimeo.com/643431546



Compagnie Les Malles
Switzerland www.compagnielesmalles.com

De buurt is levendig, de spanningen lopen hoog op tussen twee
buren, Camille, een schrijfster, en Tony, een rockfan. Ze kunnen
elkaar na jaren ruzie niet meer uitstaan. Dankzij goed gekozen
keuzemomenten in het leven zullen we twee personages zien
evolueren in hun misverstanden, verbitterd door de ander en
hun zekerheden, om vervolgens te beseffen hoe essentieel de
ander is. Wat blijft er bij het aanbreken van hun dood over?

Een verhaal over buren dat door Les Malles wordt
gepresenteerd in een taal die handpoppen, dans en
gebarentheater combineert in een explosieve show!

Chez Toi Chez Moi
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

8/1

8/1

15:45

15:45

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Chez Toi Chez Moi

Chez Toi Chez Moi

professioneel /
professional /
professionnel

00:45 h

00:45 h

2
ARTISTS: Romain Guex (Switzerland); Céline Fellay (Switzerland);

Bovernier (Switzerland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

8/1

8/1

15:45

15:45

Chez Toi Chez Moi

Chez Toi Chez Moi

uur plaats voorstelling duur

00:45 h

00:45 h



Company Kate&Pasi
Finland www.kate-pasi.com

Rafla is een verhaal over een reizend restaurant en twee
restauranthouders die ondanks hun klachten van hun werk en
elkaar houden, verteld aan de hand van een hedendaags circus.
In Rafla gaat niet altijd alles zoals het hoort, maar vreugde en
geluk zijn altijd gegarandeerd. Het licht komische en joviale
werk neemt de kijker mee in de wereld van acrobatiek en
jongleren, waar pizza's, uien en mensen vliegen terwijl de
restauranthouders van Rafla met elkaar overeenkomen.

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

5/1

5/1
5/1

5/1

20:30

17:30
20:30

17:30

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Rafla

Rafla
Rafla

Rafla

professioneel /
professional /
professionnel

00:30 h

00:30 h
00:30 h

00:30 h

2
ARTISTS: Katerina Repponen (Finland); Pasi Nousiainen (Finland);

Helsinki (Finland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

6/1

6/1
6/1

6/1

20:30

17:30
20:30

17:30

Rafla

Rafla
Rafla

Rafla

uur plaats voorstelling duur

00:30 h

00:30 h
00:30 h

00:30 h

https://www.youtube.com/watch?v=YkI5Yk9SgLY

https://vimeo.com/646436016/67347ca88c



De Vuurmeesters
België www.devuurmeesters.be

De Vuurmeesters teaseren dit jaar met kleine fragmenten uit
hun uitgestrekte vuurlandschappen: geniet van hun
VuurLantaarns, VuurKandelaars, VuurLotussen en Olielampen
op staf.

bereikbaar via +32 472/84.69.62 voor samenzit in Ieper

Vuurlandschappen
oude act/old show/spectacle vieux3:00 h

12/5
14/4

12/5
14/4

21:00
21:00

21:00
21:00

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Vuurlandschappen
Vuurlandschappen

Vuurlandschappen
Vuurlandschappen

professioneel /
professional /
professionnel

03:00 h
03:00 h

03:00 h
03:00 h

ARTISTS: tbc (België);

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

12/1
14/1

12/1
14/1

21:00
21:00

21:00
21:00

Vuurlandschappen
Vuurlandschappen

Vuurlandschappen
Vuurlandschappen

uur plaats voorstelling duur

03:00 h
03:00 h

03:00 h
03:00 h



Disco Balance
België https://uiliso.wixsite.com/uili

Het is tijd om je lichaam te bewegen, het is tijd om je ziel te
bewegen, het is tijd voor de DISCO BALANCE SHOW.
Twee gekke tijdreizigers komen helemaal uit de jaren 80 om de
wereld te redden met hun gekke dansmoves en veel
discomuziek.
DISCO BALANCE SHOW is een super frisse creatie die een mix
is van sterke en visuele acroduo en zoveel ritme.
DISCO BALANCE SHOW is een show om van te genieten met je
familie en vrienden.

Het is de redding van de onvergetelijke momenten gebracht
door discomuziek. Het is een samensmelting van de ervaringen
en kennis van twee rusteloze artiesten met de bedoeling om iets
anders te creëren en een innovatief product op de markt te
brengen.
In deze show gebruiken ze de volgende cricusdisciplines:  hand
tot hand, acrodans, theater, humor.
"Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je maar niet
stopt" (Confucius)

Disco Balance
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

11/1
11/1
11/1

11/1
11/1

15:30
17:30
19:45

15:30
17:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Disco Balance
Disco Balance
Disco Balance

Disco Balance
Disco Balance

professioneel /
professional /
professionnel

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

00:30 h
00:30 h

3
ARTISTS: Uiliames BISPO DE ALMEIDA (Brazil); Laleshka SALAS SALAZAR
(Peru);
OTHER PERSONS: Steffie Naessens (België);

Brussel (België); Kortrijk (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

10/1

10/1

17:30

17:30

Disco Balance

Disco Balance

uur plaats voorstelling duur

00:30 h

00:30 h

10/120:45 Disco Balance 00:30 h

https://www.youtube.com/watch?v=KKLkr0OOD-0



DoubleV
Taiwan

Het maakt niet uit wie je bent of waar je geboren bent, er zit
altijd iets in je. Passie, ambitie, hoop, ... laat de draak je vliegen
naar waar je moet zijn. Mysterieus, onmogelijk, gek, mooi,
ongelooflijk, verbazingwekkend, adembenemend, ... ze
proberen verschillende gevoelens in hun show te verwerken.
Naast moeilijke diabolo trucs, combineerden ze enkele
acrobatische trucs met hun beroep. Als ze samen zijn, treden er
bijzondere chemische reacties op. "We zijn speciaal als we
samen zijn!" Dat is wat Double V is.

Sinds we geboren zijn,
hebben we gezocht naar de zin van het leven.
Naarmate we ouder worden,
Komen er meer verantwoordelijkheden en levenslessen.
We kunnen niet eigenzinnig zijn en doen wat in ons opkomt.
En nu zijn we hier gekomen.
Met onze eigen naam.
Voor de onbekende toekomst...!

Hidden Dragon Life ∞ Hope
nieuwe act/new show/spectacle nouveau nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h 0:07 h

13/1

13/1

13/1

13/1

16:30

18:00

16:30

18:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Hidden Dragon

Hidden Dragon

Hidden Dragon

Hidden Dragon

professioneel /
professional /
professionnel

00:25 h

00:25 h

00:25 h

00:25 h

5
ARTISTS: Hng Thean Leong (Malaysia); Shen, Han-Yen (Taiwan); Hsieh, Meng-Ti
(Taiwan); Beh Seng Fatt (Malaysia);
OTHER PERSONS: Hsiao, Ya-Wen (Taiwan);

Taipei (Taiwan);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

15/1
15/1

15/1
15/1

16:45
18:00

16:45
18:00

Hidden Dragon
Hidden Dragon

Hidden Dragon
Hidden Dragon

uur plaats voorstelling duur

00:25 h
00:25 h

00:25 h
00:25 h

13/122:00 Hidden Dragon 00:25 h 15/122:00 Hidden Dragon 00:25 h

13/122:00 Hidden Dragon 00:25 h 15/122:00 Hidden Dragon 00:25 h

https://youtu.be/0HuykpOYdoY

https://www.youtube.com/watch?v=urNtxm24wzM



Dwaallicht vzw
België www.toverspel.be

Dwaallicht vzw maakt vuurinstallaties op maat.
Van zeer kleine tot zeer grote opdrachten voor elk soort
evenement, winter en zomer. Combinaties mogelijk met grote
stoofbuiskaars, kleine stoofbuiskaarsen, veilige houtvuren in
wasmachinetrommels, massa's theelichtjes in glazen potjes, in
wastrommels, in papieren zakjes, in vogelkooitjes, op vlotjes, in
grote schalen, u-ijzers, lontfiguren tot 50m² (bv: uw logo meters
groot in vuur), metalen beschermplaten, gietijzeren vuurpotten
op parafine, een grote hoeveelheid metaal

(betonijzer) waarmee ophangconstructies kunnen gemaakt
worden, enz

Vuurinstallaties
nieuwe act/new show/spectacle nouveau4:00 h

12/2

12/2

21:00

21:00

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Vuurinstallaties

Vuurinstallaties

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

04:00 h

04:00 h

Mechelen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

12/1

12/1

21:00

21:00

Vuurinstallaties

Vuurinstallaties

uur plaats voorstelling duur

04:00 h

04:00 h

https://www.youtube.com/watch?v=7KfNw4ooCeA



Fietswolven Figurentheater
België www.fietswolven.be

Een ontroerend verhaal, over een man en een hertje.
Over een voorzichtige ontmoeting, die tot waanzin leidt.
Over begeerte en in ongetemd verlangen verstrikt raken.
Een sprookje zoals een sprookje hoort te zijn:
fantasierijk en met een duister randje… .
sfeervolle en intieme voorstelling.

komt best tot zijn recht als (avond)voorstelling in een
verduisterde omgeving, met belichting
Figurentheater zonder woorden

Gebroken Hert
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

8/1
8/1

8/1
8/1

21:15
22:45

21:15
22:45

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Gebroken Hert
Gebroken Hert

Gebroken Hert
Gebroken Hert

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

00:25 h
00:25 h

00:25 h
00:25 h

3
ARTISTS: Koen De Baets (België); Liez Schroë (België);
TECHNICIANS: Tom Oosterlinck (België);

Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

8/1
8/1

8/1
8/1

21:15
22:45

21:15
22:45

Gebroken Hert
Gebroken Hert

Gebroken Hert
Gebroken Hert

uur plaats voorstelling duur
00:25 h
00:25 h

00:25 h
00:25 h

https://youtu.be/JVZsT8kWss8



Grandet Douglas
France https://www.grandetdouglas.com

Waar kun je nu nog plaatsnemen op een magisch vliegend
tapijt, je ogen sluiten en wegdromen op sprankelende
pianoklanken…
In de wereld van Grandet Douglas is dat mogelijk!
De piano en het tapijt tarten de zwaartekracht, in balans
gehouden door proza, poëzie en geheimzinnige bokalen met
illustere vloeistoffen.

Le Contrevent is een échte smaakmaker op menig festival. Laat
je meevoeren in deze sprookjes wereld waar leeftijd niet telt.

Le Contrevent
oude act/old show/spectacle vieux4:00 h

2/1
2/1

2/1
2/1

15:00
17:30

15:00
17:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Le Contrevent
Le Contrevent

Le Contrevent
Le Contrevent

professioneel /
professional /
professionnel

www.hhproducties.nl

04:00 h
04:00 h

04:00 h
04:00 h

3
ARTISTS: Julien Lett (France); Jane Doe (France);
OTHER PERSONS: Tanja Ruiter (Nederland);

Dijon (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

2/1
2/1

2/1
2/1

15:00
17:30

15:00
17:30

Le Contrevent
Le Contrevent

Le Contrevent
Le Contrevent

uur plaats voorstelling duur

04:00 h
04:00 h

04:00 h
04:00 h

https://www.grandetdouglas.com/le-manege



Guillem Albá
Spain www.guillemalba.com

GUILLEM ALBÀ's nieuwe show is een terugkeer naar de
oorsprong: zijn karakteristieke visuele universum. Deze keer
door middel van poppen en comedy in klein formaat en een
levendige collectieve ervaring.
Een reis van vijfentwintig minuten van komedie naar poëzie,
met de handen als uitgangspunt. Dit deel van het lichaam dat
ons terugbrengt naar het tastbare, alledaagse en ambachtelijke,
en ons opnieuw verbindt met de gemeenschap.
Handen die de meeste dingen die we gebruiken hebben

gemaakt. Handen die de meest sublieme schoonheid en de
meest verschrikkelijke wreedheden hebben ontketend. Handen
die de verhalen vertellen die ons al zo lang verenigen. Om ze op
te eisen zodat ze niet alleen en vergeten blijven tussen
toetsenborden, schermen en overinformatie. Een ervaring om
het belang te herinneren van wat menselijk, eenvoudig en
gedeeld is. Deze show van ambachtelijke humor en opwinding
past zich aan aan het unieke karakter van elke ruimte. Een kort
stuk met een intiem formaat voor zowel binnen als buiten.

Ma solitud
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:25 h

21/1
21/1
21/1

21/1
21/1

14:45
17:00
19:30

14:45
17:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Ma solitud
Ma solitud
Ma solitud

Ma solitud
Ma solitud

professioneel /
professional /
professionnel

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

00:25 h
00:25 h

3
ARTISTS: Guillem Albà  (Spain);
TECHNICIANS: Sergio Martínez (Spain);
OTHER PERSONS: Marta Riera Pi (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

21/1
21/1
21/1

21/1
21/1

14:45
17:00
19:30

14:45
17:00

Ma solitud
Ma solitud
Ma solitud

Ma solitud
Ma solitud

uur plaats voorstelling duur

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

00:25 h
00:25 h

21/120:30 Ma solitud 00:25 h 21/120:30 Ma solitud 00:25 h

https://www.youtube.com/watch?v=AqWJQc8gBZY

https://www.youtube.com/watch?v=IWCEOGD0Uv0



Jordi L. Vidal company
België http://www.jordilvidal.net/adventures-in-

planet-love/

Een originele en dynamische voorstelling die vloeracrobatiek,
hedendaagse dans en fysiek theater combineert. Dit stuk
verkent de diversiteit van romantische ontmoetingen om licht te
brengen op onze vooroordelen, ze te overwinnen en bruggen te
slaan en beter samen te leven.

Een originele, visuele en dynamische voorstelling die
grondacrobatie, dans en fysiek theater met elkaar verbindt.
Teder, avontuurlijk, passioneel: een ontmoeting tussen twee
personen. We worden geraakt door dit komen en gaan van
glimlachen, verrassingen en emoties.
Rivaliteit, verleiding, steun, … het onderwerp van dit project is
de diversiteit in onze dagelijkse ontmoetingen tussen mannen,
tussen vrouwen, tussen mannen en vrouwen.
Visueel, dynamisch en zonder tekst. Voor alle soorten publiek.

Adventures in Planet love An Encounter
oude act/old show/spectacle vieux oude act/old show/spectacle vieux0:25 h 0:25 h

10/2
10/2

10/2
10/2

17:00
19:00

17:00
19:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

An Encounter
An Encounter

An Encounter
An Encounter

professioneel /
professional /
professionnel

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

00:25 h
00:25 h

00:25 h
00:25 h

5
ARTISTS: Jordi L. Vidal (Belgium (Spain)); Julie Querre (Belgium (France)); Youri
de Gussem (Belgium); Félix Rapela (Belgium (Argentina));
OTHER PERSONS: Matthias Vilain (Belgium);

Brussels (Belgium);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

10/1

10/1

17:00

17:00

An Encounter

An Encounter

uur plaats voorstelling duur

00:25 h

00:25 h

https://vimeo.com/649919753?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=4055418

https://vimeo.com/284922086?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=4055418

https://vimeo.com/406531107?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=4055418



Juggling Tango
Nederland www.jugglingtango.com

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

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

Juggling Tango
oude act/old show/spectacle vieux0:20 h

10/2
10/2
10/2

16:00
18:00
20:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Juggling Tango
Juggling Tango
Juggling Tango

professioneel /
professional /
professionnel

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

3
ARTISTS: Evert Menno van Dijken (Nederland); Emilie Weisse (France);
OTHER PERSONS: Jules Menno van Dijken (son, 10 years old)  (Nederland);

Rotterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

10/1
10/1

18:00
20:00

Juggling Tango
Juggling Tango

uur plaats voorstelling duur

00:20 h
00:20 h

10/221:00 Juggling Tango 00:20 h 10/121:00 Juggling Tango 00:20 h

https://www.youtube.com/watch?v=fi_WPe59c

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



Kai Berthold
Germany www.funus-memoriae.de

De Funus Memoriae GmbH & Co KG (lat. funus = begrafenis; lat.
memoriae = herinnering) is het belangrijkste bedrijf ter wereld,
dat gespecialiseerd is in de crematie van menselijke
herinneringen. Wij helpen mensen om onbeminde momenten uit
hun bewuste en onbewuste geest te bannen en hebben daarom
twee beproefde procedures ontwikkeld:
1. Van pijnlijke break-ups tot onaangename tandartsafspraken;
van slechte katers tot de verkiezing van Donald Trump,  u
beslist welke vreselijke herinneringen u wilt wissen met behulp

van onze bewezen GEHEUGENVERWIJDERING.
2. Met onze MEMORY CLEANSING helpen wij u uw geheugen op
te ruimen en/of te ontdoen van herinneringen die nog niet als
schadelijk zijn geïdentificeerd of rondzweven in uw onbewuste
geest en zich soms uiten in psychosomatische klachten.
Onze Memometer, waarop patent is aangevraagd en die door
een van onze getrainde medewerkers wordt bediend, helpt je
om tot drie van die herinneringen met gemak te identificeren...

Funus Memoriae
oude act/old show/spectacle vieux1:00 h

10/1
10/1
10/1

10/1
10/1
10/1

14:00
16:00
18:00

14:00
16:00
18:00

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Funus Memoriae
Funus Memoriae
Funus Memoriae

Funus Memoriae
Funus Memoriae
Funus Memoriae

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

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

1
ARTISTS: Kai Berthold (Germany);

Cologne (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

9/2
9/2
9/2

9/2
9/2
9/2

14:00
16:00
18:00

14:00
16:00
18:00

Funus Memoriae
Funus Memoriae
Funus Memoriae

Funus Memoriae
Funus Memoriae
Funus Memoriae

uur plaats voorstelling duur

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

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

https://youtu.be/-Mn9lDc5pfM

https://www.youtube.com/watch?v=Tuw-hbukuOY



Kolektiv Lapso Cirk
Spain https://lapsocirk.com/

Ze dagen de wetten van de zwaartekracht en hun eigen kunnen
uit. Eenvoudige planken hout veranderen in verschillende
constructies die hen ertoe brengen steeds nieuwe uitdagingen
te moeten overwinnen. Of het nu gaat om kracht, concentratie,
moed of vertrouwen, het hangt allemaal af van het spel dat ze
op dat moment spelen. Risico wordt erkend als een
onvermijdelijk onderdeel van hun werk, ze brengen elkaar
allebei in gevaar, maar het is ook duidelijk dat ze weten hoe ze
met het lichaam moeten omgaan en hoe ze moeten vallen.

Je kunt niet anders dan je adem inhouden als je deze twee in
actie ziet. Het publiek is zowel verstrikt in de spanning die het
spel oproept, als aangenaam onder de indruk van de
esthetische beelden die het evenwicht creëert en in stand
houdt. Elke actie correspondeert met een reactie: planken,
balken, houten constructies worden gecreëerd en vernietigd.
Angst wordt overwonnen ondanks het gevaar, elke
evenwichtshandeling is per definitie instabiel. Een esthetische
oefening in de wetten van de zwaartekrachtfysica.

OVVIO
oude act/old show/spectacle vieux0:50 h

18/1

18/1

18/1

19:30

18:30

18:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

OVVIO

OVVIO

OVVIO

professioneel /
professional /
professionnel

00:50 h

00:50 h

00:50 h

3
ARTISTS: David Diez Mendez (Spain); Tomas Vaclavek (Slovak republic);
TECHNICIANS: Ingrid Esperanza Berman Marin (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

22/1

22/1

22/1

19:30

18:30

18:30

OVVIO

OVVIO

OVVIO

uur plaats voorstelling duur

00:50 h

00:50 h

00:50 h

https://www.youtube.com/watch?v=iaONk8XIMlk

https://www.youtube.com/watch?v=BJIHtxUhi3M

https://www.youtube.com/watch?v=H1XUdPsWckE

https://www.youtube.com/watch?v=zAu2irtiBYA



La Fam Teatre
Spain www.lafam.es

Aquiles, zoon van godin Tetis en Peleo, de sterveling, was een
van de grootste helden in de griekse mythologie.
Van iedereen die in de Trojaanse oorlog vocht, was hij de
grootste held. Zijn rol in de oorlog was beslissend voor de
Griekse overwinning. Maar Aquiles, ongeacht zijn
bovenmenselijke kwaliteiten, was een sterveling. Zijn extreme
kracht, wreedheid, arrogantie en schoonheid werden een norm
voor alle stervelingen die een leven van gevaar en glorie
probeerden te overstijgen.

Aquiles stormt de stad in met zijn 5,5 meter hoogte en zijn bijna
1000 kg, veegt de straten en pleinen schoon en ontwricht het
dagelijks leven. Een schokkende aanblik, een show met een
grote visuele impact, die iedereen die in de buurt komt om hem
door de straten te zien lopen, volledig verbaasd achterlaat.
Pyrotechnisch einde.

Aquiles (start walking act) Aquiles (finale)
nieuwe act/new show/spectacle nouveau nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h 0:30 h

4/1
8/1

4/1

16:30
16:45

19:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Aquiles (start walking act)
Aquiles (finale)

Aquiles (start walking act)

professioneel /
professional /
professionnel

00:30 h
00:30 h

00:30 h

5
ARTISTS: Santiago Martinez (Spain); Victor Segarra (Spain); Juanan Lucena
(Spain); Sergio Heredia (Spain);
OTHER PERSONS: Gracia Sánchez (Spain);

Vila-real (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

4/1
8/2

4/1

16:30
16:45

19:00

Aquiles (start walking act)
Aquiles (finale)

Aquiles (start walking act)

uur plaats voorstelling duur

00:30 h
00:30 h

00:30 h

4/1
17/1

21:00
21:15

Aquiles (start walking act)
Aquiles (finale)

00:30 h
00:30 h

4/1
17/1

21:00
21:15

Aquiles (start walking act)
Aquiles (finale)

00:30 h
00:30 h

8/1
17/1

21:00
21:15

Aquiles (start walking act)
Aquiles (finale)

00:30 h
00:30 h

8/2
17/1

21:00
21:15

Aquiles (start walking act)
Aquiles (finale)

00:30 h
00:30 h

17/119:15 Aquiles (finale) 00:30 h 17/119:15 Aquiles (finale) 00:30 h

https://www.youtube.com/watch?v=HfXA9dyvCCM&t=2s

https://drive.google.com/file/d/1SPo8S7UZBcUCLdPqWGsoU_zDf38Bk9eO/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=4KdWncZGEB0

https://www.youtube.com/watch?v=Zr1N6AZp9gw



Lannutti&Corbo company
Italy https://www.pippu.it

Een klein circus houdt halt in de stad. Binnen de muren van de
circustent valt heel wat te beleven: hilariteit, absurde zaken,
magie en poëzie. Een onrealistisch op dromen geïnspireerd
circusverhaal, waar gelach en poëzie de plak zwaaien en waar
het publiek meegenomen wordt in een tijdloos verhaal.
Toegankelijk voor publiek van alle leeftijden, maar vooral voor
zij die de kunst van het lachen en de verwondering verleerd
zijn!

Een Beckettiaanse clown, gevolgd door een "Big Top Lady",
bewandelt de draad van de illusie op zoek naar het onzichtbare
om met het publiek te spelen. ZIRK is een klein reizend circus
dat rondtrekt om voorbijgangers te verbazen.  Door komedie,
magie en poëzie te vermengen, laat ZIRK het deelnemende
publiek nieuwe gezichtspunten zien over de ruimte rondom hen.
De show past zich aan aan wie en wat het op zijn pad
tegenkomt: mensen, objecten, situaties, openbare ruimtes,
architecturale elementen.

ZIRK Comedy show ZIRK Comedy walk act
oude act/old show/spectacle vieux oude act/old show/spectacle vieux0:30 h 0:45 h

2/1
2/1

2/1
2/1

14:00
17:00

14:00
17:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

ZIRK Comedy walk act
ZIRK Comedy show

ZIRK Comedy walk act
ZIRK Comedy show

professioneel /
professional /
professionnel

00:45 h
00:30 h

00:45 h
00:30 h

3
ARTISTS: Gabriela Corbo (Argentina); Domenico Lannutti (Italy);
OTHER PERSONS: TBC (Italy);

Archi (CH) (Italy);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

1/2

1/2

17:30

17:30

ZIRK Comedy show

ZIRK Comedy show

uur plaats voorstelling duur

00:30 h

00:30 h

https://youtu.be/wj6rGFeq7Zk

https://youtu.be/1xSnO1dCtSc



Les Objets Volants
France http://lesobjetsvolants.com

Circus Puzzle maakt ruimte voor harmonie tussen lichamen en
objecten. Circus Puzzle ontvouwt voorwerpen, rekwisieten en
kleding, tot werktuigen, schuilplaatsen, voertuigen, tot taal.
Circus Puzzle herinnert ons eraan dat we nooit alle stukjes
krijgen, helpt ons om te gaan met absurditeit, zelfs om het te
omarmen!
Circus Puzzle vindt evenwicht in momenten, cultiveert geduld,
speelt met risico's, kiest de meest verrassende weg in plaats
van de gemakkelijkste. Circus Puzzle is een gloed, een venster,

een antwoord op het leven, het universum ...
Circusartiesten lijden aan het utopia-syndroom. Ze willen graag
licht zijn, materie naar believen verdraaien, alles krijgen wat ze
willen en niets nodig hebben. Dus zoeken ze eindeloos naar een
oplossing. Circus Puzzle is een spel, een onderzoek naar het
samenvoegen van gestruikelde fragmenten tot een identiteit.

Circus Puzzle
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

10/2
10/2

16:00
18:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023 Circus Puzzle
Circus Puzzle

professioneel /
professional /
professionnel

00:45 h
00:45 h

5
ARTISTS: Jean-Baptiste Diot (France); Thibault Theyssens (Belgique); Paul
Bernard (France); Denis Paumier (France);
OTHER PERSONS: Anne-Sophie Bremaud (France);

Reims (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

10/118:00 Circus Puzzle

uur plaats voorstelling duur

00:45 h

https://www.youtube.com/watch?v=L8SnC_CvDWk



Los Colgados
Spain https://morinette2016.wixsite.

com/loscolgados

Een griezelig liefdesverhaal dat de zwaartekracht tart. Een fusie
van clown en luchtacrobatiek die een verrassende,
humoristische en vermakelijke show oplevert.
Een plaats waar alledaagse voorwerpen tot leven komen, een
poëtische wereld van fantasie, waar mensen leven op een
hanger in een gigantische kast. Een ruimte waar deze vreemde
personages elkaar vinden en...iets groters creëren.
Het komische en tragische verhaal van een vreemd koppel.
Hij is een clown, zij is een acrobaat.

Hij is maf, zij is griezelig.
Hij worstelt op de grond, zij zweeft in de lucht.
Tegenovergestelden trekken mekaar aan.
Een circustheater met ongewone acrobatische rekwisieten.
Een visuele humoristische poëzie.
Een show met duizelingwekkende trucs, gevaar en gratie,
allemaal op een groot wervelend kledingrek dat het publiek
betovert.

HUNG UP
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

5/1

5/1

5/1

5/1
5/1

19:30

14:15

19:30

14:15
16:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

HUNG UP

HUNG UP

HUNG UP

HUNG UP
HUNG UP

professioneel /
professional /
professionnel

00:35 h

00:35 h

00:35 h

00:35 h
00:35 h

2
ARTISTS: Xavier Casals Gil (Spain); Jade Morin (Canada);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

6/1

6/1

6/1

6/1
6/1

19:30

14:15

19:30

14:15
16:30

HUNG UP

HUNG UP

HUNG UP

HUNG UP
HUNG UP

uur plaats voorstelling duur

00:35 h

00:35 h

00:35 h

00:35 h
00:35 h

https://www.youtube.com/watch?v=0nW_xZbO4tE&list=PLJo_Gsx96YOZswi2NdAm2rdpmFSsCi79_&index=1

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJo_Gsx96YOZswi2NdAm2rdpmFSsCi79_



Lyapunov
België www.lyapunov.be

Sky Explorer vertelt over de reis van iemand die zijn dierbaren
achterlaat om zijn dromen te vervullen. Dromen over het
verkennen van avontuurlijke paden door een onbekend
luchtruim. Het verhaal wordt verteld aan de hand van live
muziek en een uitzonderlijk uniek in huis ontwikkeld instrument
de 'Skyolin', het hersenkind van een muzikant en een
koorddanser.
Sky Explorer kreeg vorm tijdens 2022 en combineert twee
nieuwe concepten:

(1) 'Skyline' waarbij we de skyline van steden tijdelijk
hertekenen door middel van gigantische highlines over de stad
tussen iconische hoge punten.
En (2) de 'Skyolin', ons zelf ontworpen en zelfgemaakt
viersnarig instrument waarvan een gedeelte van de snaren
tientallen tot 100den meters lang kunnen zijn. Deze worden naar
de top van gebouwen, bomen of hoog over het publiek
gespannen. Visuele en auditieve kunst die past bij de
grootsheid van een gigahighline.

Sky Explorer Sky Explorer (met zicht op beide torens)
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h 0:30 h

17/1
17/2
17/1

17/1
17/2
17/1

14:00
14:00
17:00

14:00
14:00
17:00

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Sky Explorer
Sky Explorer (met zicht op beide
torens)Sky Explorer

Sky Explorer
Sky Explorer (met zicht op beide
torens)Sky Explorer

professioneel /
professional /
professionnel

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

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

6
ARTISTS: Johan Wuyts (België); David Roussel (België); Jef Cox (België);
TECHNICIANS: Manjinder Singh (België); Moran De Wachter (België); Stijn
Vandenbussche (België);

Muizen (Mechelen) (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

17/1
17/2
17/1

17/1
17/2
17/1

14:00
14:00
17:00

14:00
14:00
17:00

Sky Explorer
Sky Explorer (met zicht op beide
torens)Sky Explorer

Sky Explorer
Sky Explorer (met zicht op beide
torens)Sky Explorer

uur plaats voorstelling duur

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

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

17/2
17/1
17/2

17:00
19:15
19:15

Sky Explorer (met zicht op beide
torens)Sky Explorer
Sky Explorer (met zicht op beide
torens)

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

17/2
17/1
17/2

17:00
19:15
19:15

Sky Explorer (met zicht op beide
torens)Sky Explorer
Sky Explorer (met zicht op beide
torens)

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

17/217:00 Sky Explorer (met zicht op beide
torens)

00:30 h 17/217:00 Sky Explorer (met zicht op beide
torens)

00:30 h

https://youtu.be/llvHPdQNCb4



Maraña
Germany https://www.sebastiano.de/marana

Maraña (Spaans voor "geknoopt") beschrijft een organisme dat
uitsluitend bestaat uit wol, draad en garen in de vorm van een
multidimensionaal patchworkweefsel. Tussen installatie, fysiek
theater, poppentheater, dans en luchtchoreografie maken de
performers deel uit van dit organisme en brengen ze er leven en
beweging in. Het strekt zich horizontaal, verticaal en
driedimensionaal uit en neemt de toeschouwer mee in een
organische ervaring van kleur, licht en ruimte.
ORGANISMO is een werkproces dat de herinnering belichaamt

aan hoe gemeenschap en samenwerking van individuen kunnen
leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe samenleving. De
symbiose tussen het podiumontwerp en de performers
weerspiegelt de verbinding van een gemeenschap en
samenwerking die zo lang heeft ontbroken tijdens de lockdown.
Het collectieve momentum met een multicultureel muzikaal
team brengt een kunstinstallatie van draad en wol tot leven op
een multidimensionale en interdisciplinaire manier.

Maraña Organismo
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:00 h

7/1

7/1

7/1

7/1
7/1

20:45

14:00

20:45

14:00
18:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Maraña Organismo

Maraña Organismo

Maraña Organismo

Maraña Organismo
Maraña Organismo

professioneel /
professional /
professionnel

01:00 h

01:00 h

01:00 h

01:00 h
01:00 h

9
ARTISTS: Paula Riquelme Orbenes (Chili); Martha Kroeger (Germany); Catalina
Tello Aranguiz (Chili); Livia Etelka (France); Elli Berger (Germany); Kristina-Anne
Francisco (USA); Andres Aravena (Chili);
TECHNICIANS: Luka Gyoha (Slovenia);
OTHER PERSONS: Luisina Delgado (Argentina);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

7/1

7/1

7/1

7/1
7/1

20:45

14:00

20:45

14:00
18:30

Maraña Organismo

Maraña Organismo

Maraña Organismo

Maraña Organismo
Maraña Organismo

uur plaats voorstelling duur

01:00 h

01:00 h

01:00 h

01:00 h
01:00 h

https://vimeo.com/705077678

https://www.sebastiano.de/marana#TEASERVIDEOS



Maria Dermitzaki - Tirasila asbl
Greece www.maria-dermitzaki.com

Een interactieve installatie die een speelse, creatieve, poëtische
en multi-zintuiglijke ervaring biedt op basis van het intrigerende
fenomeen fosforescentie. Jong en oud, uitgerust met fakkels,
worden uitgenodigd om met licht vrij te tekenen en te schrijven
op de muren, de vloer en het plafond van een ruimte die zowel
binnen als buiten kan worden opgesteld. Tegen een
inspirerende, muzikale achtergrond schetsen de "fosfografen"
tekeningen, schrijven ze woorden en bevriezen ze schaduwen.
Ze creëren vluchtige werken die geleidelijk

vervagen en voor hun ogen verdwijnen. Hierdoor ontstaat er
ruimte voor het plezier om steeds opnieuw te beginnen. Deze
creatieve ervaring vereist geen taal-of schrijfvaardigheid om
lichtgevende sporen achter te laten. Er is geen tekenervaring
nodig om jouw ideeën aan het licht te brengen. De installatie
biedt de mogelijkheid om iets buitengewoons te ervaren,
waarbij de deelnemer afstand neemt van zijn dagelijkse leven
en zich onderdompelt in een poëtische en droomachtige wereld.

Phosphographons!
oude act/old show/spectacle vieux5:00 h

1/1
1/1

1/1
1/1

14:15
16:45

14:15
16:45

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Phosphographons!
Phosphographons!

Phosphographons!
Phosphographons!

professioneel /
professional /
professionnel

http://www.maria-dermitzaki.com/index.
php/en/

05:00 h
05:00 h

05:00 h
05:00 h

2
ARTISTS: Maria Dermitzaki (Greece);
TECHNICIANS: Joeri Van Loon (België);

Brussels (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

1/3
1/3

1/3
1/3

14:15
16:45

14:15
16:45

Phosphographons!
Phosphographons!

Phosphographons!
Phosphographons!

uur plaats voorstelling duur

05:00 h
05:00 h

05:00 h
05:00 h



Motionhouse
UK motionhouse.co.uk

WILD, dat in 2019 in première ging, is een spannende show
voor het hele gezin, waarin dynamische dans, acrobatische
bewegingen en hand-to-hand partnering worden gecombineerd.
Met krachtige lichamelijkheid, een naadloze mix van dans en
circus, en een sterk verhaal, is het perfect voor
dansliefhebbers. Het thema van WILD - onze relatie met de
natuurlijke omgeving - is uiterst relevant in de wereld van
vandaag.

WILD creëert een stedelijk bos in de alledaagse stad. De actie
vindt plaats in een bos van hoge palen (de hoogste 5 meter
hoog). Vanaf de top van de paal kijkt het leven in het bladerdak
neer op de bosbodem - een gevaarlijke wereld van onbekende
ontmoetingen.

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

3/1
3/1

3/1
3/1

15:45
18:30

15:45
18:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Wild
Wild

Wild
Wild

professioneel /
professional /
professionnel

00:45 h
00:45 h

00:45 h
00:45 h

9
ARTISTS: tbc
OTHER PERSONS: tbc

Leamington Spa (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

3/1
3/1

3/1
3/1

15:45
18:30

15:45
18:30

Wild
Wild

Wild
Wild

uur plaats voorstelling duur

00:45 h
00:45 h

00:45 h
00:45 h

https://www.youtube.com/watch?v=JVrg3P71nV8&t=3s

 https://youtu.be/p6SoB4Goa6I

https://spaces.hightail.com/space/RLueq3Y84z/files/fi-f2b50db0-1b3b-498b-81dd-8f30066a0173/fv-411685ca-8919-4e78-99ee-26e45e101456/Wild%20GDIF%20Trailer.mp4



Moving Fire Arts
België https://www.mfa-productions.com/

Glowing Lights is een opzwepende licht- en dansvoorstelling,
waar op een verrassende wijze gebruik wordt gemaakt van
geprogrammeerde LED licht attributen. Drie artiesten nemen je
mee in een dynamisch en interactief spel van dans en partner
lifts. In deze theatrale setting van prachtige kleur- en
lichteffecten, kan je de transformatie van hun karakterspel als
het ware mee beleven.
Dit spektakel wordt opgevoerd door 3 artiesten.

'In Fire & Ashes' is een vuurspektakel waar vlammen en vonken
letterlijk van het podium spetteren! Deze epische, spectaculaire
en theatrale show wordt opgevoerd door vier artiesten, en
neemt je mee in een verhaal van conflict en verzoening tussen
licht en duisternis. Dit alles in beeld gebracht met
indrukwekkende en dansante vuurchoreografie, grootse
effecten en tegelijk het subtiele oog voor schoonheid en
mysterie van het vuur.
4 artiesten & 1 veiligheidspersoon.

Glowing Lights - LED Show In Fire & Ashes
nieuwe act/new show/spectacle nouveau nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:15 h 0:20 h

13/1
15/1

13/1
15/1

21:15
23:00

21:15
23:00

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Glowing Lights - LED Show
In Fire & Ashes

Glowing Lights - LED Show
In Fire & Ashes

professioneel /
professional /
professionnel

00:15 h
00:20 h

00:15 h
00:20 h

5
ARTISTS: Saartje Wouters (België); Ruslan Khalilov (Rusland); Camille Coryn
(België); Zoe Van de Mooter (België);
TECHNICIANS: Jeroen Wautelet (België);

Antwerpen (België); Gent (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

15/1
15/2

15/1
15/2

21:15
23:00

21:15
23:00

Glowing Lights - LED Show
In Fire & Ashes

Glowing Lights - LED Show
In Fire & Ashes

uur plaats voorstelling duur
00:15 h
00:20 h

00:15 h
00:20 h

https://www.youtube.com/watch?v=dAcDVBko1w4



Murmuyo
Spain www.yosoymurmuyo.com

Rondtoerend door de stad probeert Murmuyo nieuwe vrienden
en bondgenoten te maken om het idee te delen dat 'iedereen bij
iedereen hoort'. Samen met zijn publiek beslist hij waar hij heen
gaat en wat hij doet. Elke show is een nieuwe reis.

Ami-GO Fisura
nieuwe act/new show/spectacle nouveau oude act/old show/spectacle vieux0:30 h 0:45 h

17/1
17/1

17/1
17/1

16:00
18:45

16:00
18:45

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Fisura
Ami-GO

Fisura
Ami-GO

professioneel /
professional /
professionnel

https://entract.nl/compagnies/murmuyo

00:45 h
00:30 h

00:45 h
00:30 h

4
ARTISTS: Christian Eduardo Casanova Zuñiga (Chili); Victor Manuel Gracia
Sanchis (Spain);
OTHER PERSONS: Casper de Vries (Nederland); Claudia Geubel (Nederland);

Parma (Italy); Valencia (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

16/1
17/1

16/1
17/1

16:00
18:45

16:00
18:45

Fisura
Ami-GO

Fisura
Ami-GO

uur plaats voorstelling duur

00:45 h
00:30 h

00:45 h
00:30 h

https://www.youtube.com/watch?v=nyZwJ-rLG6w



Ockham's Razor
UK https://www.ockhamsrazor.co.uk/

Een openluchtvoorstelling met pas afgestudeerde en jonge
performers over het gebruik en eigendom van de openbare
ruimte. De stedelijke ruimte wordt steeds meer gekoloniseerd
door bedrijven: onze winkelcentra en vervoersknooppunten zijn
eigendom van en worden bewaakt door particuliere belangen.
Er is minder ruimte voor jongeren om de openbare ruimte in te
nemen - om te experimenteren, te spelen, te rusten en sociale
banden op te bouwen met hun leeftijdsgenoten. Spelen is een
riskante en subversieve daad geworden.

In PUBLIC creëren jonge acrobaten en dansers een beeld van
een werkelijkheid waarin ze volkomen onbewaakt in een
publieke arena kunnen zijn. Met acrobatiek, parkour en dans
bewegen ze zich door de architectuur van de straten, waarbij ze
elkaar optillen over en rond muren, trappen, obstakels -
dansend met het weefsel van de wereld. De show gaat over
steun, vrijheid en tederheid en vraagt hoe en waar we ongeremd
en ongebonden kunnen zijn. Aan het eind van de show
culmineert Public in een massadans voor iedereen.

Public Public
nieuwe act/new show/spectacle nouveau nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h 0:30 h

17/1
17/1

17/1
17/1

15:15
18:30

15:15
18:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Public
Public

Public
Public

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

00:30 h
00:30 h

00:30 h
00:30 h

14
ARTISTS: Alex Harvey (UK); Charlotte Mooney (Ireland); Shane Hampden (UK);
Seb Parker (UK); Raf Ffinch Shah (UK); Josh Hoffman (UK); Jem Bentham (UK);
Alex Morton (USA); Melissa Bravo (UK); Hugo Knowles (UK); Dylan Springer (UK);
Andromeda Gervásio (Portugal);
TECHNICIANS: 1xCSM (tbc) (tbc);
OTHER PERSONS: Alison King (UK);

London (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

17/1
17/1

17/1
17/1

15:15
18:30

15:15
18:30

Public
Public

Public
Public

uur plaats voorstelling duur

00:30 h
00:30 h

00:30 h
00:30 h

https://www.ockhamsrazor.co.uk/publicpromo

https://vimeo.com/761000481/95f3d058cb

https://www.ockhamsrazor.co.uk/publicflashmob



One Dance Project (1) - Cie Compagnie Fanny Coulm
France http://fannycoulm.com

Een moment tussen leven en dood.
Aantrekking, vlucht, spanning.
In Fine stelt het leven in vraag, met de noodzaak zijn
kostbaarheid, vergankelijkheid en extremiteiten te vatten.
Het gaat erom de grenzen van de zwaartekracht te verleggen
om deze beter te voelen en te vergeten. De twee performers
belichamen de innerlijke dialoog van een wezen verdeeld
tussen twee toestanden, de ene zoekt  de aarde, de andere de
hemel. De gewichtloosheid nodigt de toeschouwer uit  tot een

zintuiglijke ervaring,  waardoor de lege ruimtes zichtbaar
worden en ze naar een universum op de rand van de
werkelijkheid worden geleid. In Fine is een verticale reis op
zoek naar het  ongrijpbare, naar onbekende werelden met
lichtheid en poëzie.
"Dans is een boog gespannen tussen twee doden” D.
Humphrey
Choreografie: Fanny Coulm. Vertolking: Odile Gueysens en
Fanny Coulm.

In Fine, la femme suspendue
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:15 h

19/1
19/1

19/1
19/1

15:15
17:30

15:15
17:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

In Fine, la femme suspendue
In Fine, la femme suspendue

In Fine, la femme suspendue
In Fine, la femme suspendue

00:15 h
00:15 h

00:15 h
00:15 h

9
ARTISTS: Fanny Coulm (France); Odile Gheysens (France); Aurore Allo (France);
Laurent Delom (Mexique); Thalia Pigier (France); Noémie Cuérel (Switzerland);
David Ramalho (Portugal);
TECHNICIANS: Jean-Yves Boulrd (France); Yutaka Nakata (Japan);

Paris (France); Bordeaux (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

19/1
19/1

19/1
19/1

15:15
17:30

15:15
17:30

In Fine, la femme suspendue
In Fine, la femme suspendue

In Fine, la femme suspendue
In Fine, la femme suspendue

uur plaats voorstelling duur

00:15 h
00:15 h

00:15 h
00:15 h

https://www.youtube.com/watch?v=i5Yznq6psxA



One Dance Project (2) -  Cie Des Crocs dans les Yeux
France https://www.ciedescrocsdanslesyeux.

com/32-mars

32 MARS is het verhaal van een nacht waarin we probeerden op
te staan. Dans en acrobatiek als een manier om in de wereld te
staan. Als een golf van energie die weerstand biedt. In haar
eentje roept Aurore Allo verschillende ontmoetingen op, en
probeert ze de essentie van de gedeelde geschiedenis opnieuw
aan te raken.
Tussen woede en tederheid, explosie en verzoening,
immensiteit en kleinheid.
Choreograaf en uitvoerder: Aurore Allo

32 mars
oude act/old show/spectacle vieux0:30 h

19/1
19/1

19/1
19/1

14:45
17:15

14:45
17:15

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

32 mars
32 mars

32 mars
32 mars

00:30 h
00:30 h

00:30 h
00:30 h

9
ARTISTS: Fanny Coulm (France); Odile Gheysens (France); Aurore Allo (France);
Laurent Delom (Mexique); Thalia Pigier (France); Noémie Cuérel (Switzerland);
David Ramalho (Portugal);
TECHNICIANS: Jean-Yves Boulrd (France); Yutaka Nakata (Japan);

Paris (France); Bordeaux (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

22/1

22/1

14:45

14:45

32 mars

32 mars

uur plaats voorstelling duur

00:30 h

00:30 h

https://youtu.be/EyPRSVPzSwY



Panama Pictures
Nederland www.panamapictures.nl

Gestrand op een scheve trap zweven drie performers in de
ruimte. Ze zijn aangewezen op zichzelf en op elkaar. Het ene
moment glijden ze bijna van de trap, dan weer hervinden ze hun
evenwicht, tasten ze de grenzen af van deze verloren ruimte
zonder houvast.
Tot de zwaartekracht kantelt en hun lichamen omhoog worden
getrokken. Hier, op dit uit het lood geslagen eiland hoog boven
ons hoofd, gelden andere wetten en ontstaat een spannend spel
waarin acrobatiek en dans versmelten.

In het werk van dans/circusgezelschap Panama Pictures gaat
de beweging een uitdagende dialoog aan met architectonische
decors. De door vaste vormgever Sammy Van den Heuvel
gecreëerde objecten en ruimtes bepalen niet alleen de sfeer
maar vormen ook een uitdaging, belemmering en beweegreden
voor de performers. De dansers en acrobaten van Panama
Pictures zoeken de grenzen op van wat mogelijk is en maken
hun fysieke sensatie tastbaar voor het publiek.
Een spannend spel waarin acrobatiek en dans versmelten.

Into Thin Air
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:20 h

7/1
7/1

7/1
7/1

15:30
17:30

15:30
17:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Into Thin Air
Into Thin Air

Into Thin Air
Into Thin Air

professioneel /
professional /
professionnel

00:20 h
00:20 h

00:20 h
00:20 h

8
ARTISTS: Tarek Rammo (Libanon); Francesco Barba (Italy); Jefta Tanate
(Nederland);
TECHNICIANS: Bart verzellenberg (Nederland); Jeroen de Goeij (Nederland);
Leon van Egmond (Nederland);
OTHER PERSONS: Pia Meuthen (Germany); Gerda van de Kamp (Nederland);

's Hertogenbosch (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

7/1
7/1

7/1
7/1

15:30
17:30

15:30
17:30

Into Thin Air
Into Thin Air

Into Thin Air
Into Thin Air

uur plaats voorstelling duur

00:20 h
00:20 h

00:20 h
00:20 h

https://vimeo.com/734743328?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=14296322



Part a fou vzw
België www.partafou.be

De phoenix herrijst. Voor de ogen van zijn verbaasde publiek
gaat hij de strijd aan met het vuur, zijn eerste grote liefde en
mentor, maar ook ‘t begin & ‘t eind.
Een majestueuze solovoorstelling door een artiest die zich diep
verbonden voelt met het vuur, vol hoogstaande techniek en
imposante vlammen.

"Phoenix Rising" is een krachtige solovuurshow met speciale
effecten, stevige techniek in een hartige vuurwereld.... .
Gerrit heeft meer dan 25 jaar ervaring met "Vuur op scene"
brengen en dit zie & voel je...

Phoenix Rising
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:17 h

15/1
15/1

15/1
15/1

21:15
22:30

21:15
22:30

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Phoenix Rising
Phoenix Rising

Phoenix Rising
Phoenix Rising

professioneel /
professional /
professionnel

00:17 h
00:17 h

00:17 h
00:17 h

2
ARTISTS: Gerrit Fonce (België);
TECHNICIANS: Bram Waelkens (België);

Ronse (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

15/2
15/2

15/2
15/2

21:15
22:30

21:15
22:30

Phoenix Rising
Phoenix Rising

Phoenix Rising
Phoenix Rising

uur plaats voorstelling duur
00:17 h
00:17 h

00:17 h
00:17 h

https://www.youtube.com/watch?v=XgDNbQANo6k

https://www.youtube.com/watch?v=x-iVv4-Y6XY&t=1s

https://www.partafou.be



Pif-Paf
UK www.pif-paf.co.uk

Celestial Sound cloud is een prachtige interactieve klank- en
lichtsculptuur die boven het publiek hangt
(6m x 6m – flexibel). De sculptuur creëert een kleine, dansende,
zingende wereld in de ruimte. Deze wereld telt 5 planeten waar
het publiek niet alleen lichteffecten, maar ook geluidseffecten
kan waarnemen (regisseur: Eleanor Hooper). De toeschouwers
zijn zich niet bewust van alle technologieën die er aan te pas
komen en worden zo ondergedompeld in verschillende sferen.

De Celestial Sound Cloud is een installatie die zowel overdag
als ’s nachts kan geprogrammeerd worden. De installatie wordt
geïnstalleerd naar wens van de organisatie (aan bomen of
palen).
Overal waar Celestial Sound Cloud te gast was, werd het project
vol lof onthaald.

Celestial Sound Cloud
oude act/old show/spectacle vieux4:00 h

14/2

14/2
14/2

14/2

21:00

15:00
21:00

15:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Celestial Sound Cloud

Celestial Sound Cloud
Celestial Sound Cloud

Celestial Sound Cloud

professioneel /
professional /
professionnel

04:00 h

04:00 h
04:00 h

04:00 h

5
ARTISTS: Pete Gunson (UK); Adam Charvet (UK); Eleanor Hooper (UK);  (UK);
OTHER PERSONS: Freyja Hoopr-Gunson (age 6) (UK); Lorelei Hooper-Gunson
(age 3) (UK);

Sheffield ();

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

14/1

14/1
14/1

14/1

21:00

15:00
21:00

15:00

Celestial Sound Cloud

Celestial Sound Cloud
Celestial Sound Cloud

Celestial Sound Cloud

uur plaats voorstelling duur

04:00 h

04:00 h
04:00 h

04:00 h

https://vimeo.com/299636318

https://www.pif-paf.co.uk/portfolio/celestial-sound-cloud/



Planeta Trampolí
Spain http://www.lamaleta.

cat/en/espectacles/3016/

Planeta Trampoli presenteert een frisse, warme en intieme
trampoline show voor het hele gezin. Een samensmelting van
het klassieke circus met stedelijke culturen d.m.v. dans, muziek
en turntablism (scratching met vinyl). De trampoline komt tot
leven door de dwaasheden en acrobatie van de artiest. Een
vertederende reis naar het verleden. Vol humor, poëzie, ritme en
salto’s die het concept van de trampoline zullen veranderen.

Circus (trampoline), beweging, object manipulatie, ...

Back 2 Classics
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h

1/1
1/1

1/1
1/1

16:00
19:00

16:00
19:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Back 2 Classics
Back 2 Classics

Back 2 Classics
Back 2 Classics

professioneel /
professional /
professionnel

www.planetatrampoli.com

00:40 h
00:40 h

00:40 h
00:40 h

3
ARTISTS: Angel de Miguel (Spain);
TECHNICIANS: Joan (Spain);
OTHER PERSONS: Alina Ventura (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

1/1
1/1

1/1
1/1

16:00
19:00

16:00
19:00

Back 2 Classics
Back 2 Classics

Back 2 Classics
Back 2 Classics

uur plaats voorstelling duur

00:40 h
00:40 h

00:40 h
00:40 h

https://www.youtube.com/watch?v=SPisatOx52o

https://www.youtube.com/watch?v=EKTHKA9pNpk



Psirc
Spain www.psirc.net

Een tragikomedie die zich een toekomst voorstelt van waaruit
we ons heden kunnen bekijken en lezen. Het is het verhaal van
een gemeenschap die probeert te overleven aan de rand van
elke beschaving, een landschap dat Google waarschijnlijk aan
de rand van de wereld zou plaatsen. Onder leiding van een
kunstenaarsfamilie besluiten zij de betekenis te vieren die ons
hoop geeft om elke nieuwe dag te leven. Omringd door wilde
vegetatie en ongetemde technologie die een levenskrachtige
ziel in stand lijkt te houden, zal de gemeenschap zich proberen

te verzetten tegen het einde van hun tijdperk door circusacts op
te voeren, openluchtbioscopen op te zetten, intellectuele
bijeenkomsten en genezingsrituelen.
Geconfronteerd met een leven dat geen menselijk bestaan
nodig heeft om te bestaan, zal beetje bij beetje datgene worden
blootgelegd wat ons als mensheid als een oneindige wond
vormt. Waarom staan we er immers op om overal te bestaan?
Een straatshow, waarin de grote circusacts worden getoond die
met elk van hen verband houden...

Després de tot (After all)
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:35 h

8/1
8/1

8/1
8/1

14:00
17:00

14:00
17:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Després de tot (After all)
Després de tot (After all)

Després de tot (After all)
Després de tot (After all)

professioneel /
professional /
professionnel

00:35 h
00:35 h

00:35 h
00:35 h

5
ARTISTS: Anna Pascual (Spain); Benet Jofre (Spain); Wanja Kahlert (Spain);
Adrià Montaña (Spain);
OTHER PERSONS: Berta Pascual (Spain);

Barcelona (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

11/1

11/1

14:00

14:00

Després de tot (After all)

Després de tot (After all)

uur plaats voorstelling duur

00:35 h

00:35 h

https://vimeo.com/695443217

https://www.youtube.com/watch?v=WzPleaFoU4g



Qualité Street
France www.qualitestreet.com

Recht uit de ruimte, een UFO loopt midden op de weg! Aan
boord bevinden zich twee blauwachtige wezens, vrolijk en
vriendelijk, die naar jou toekomen voor een buitengewone
ontmoeting... Ze brengen sterren in het hart van kinderen, even
teder als ondeugend, en creëren een onvergetelijke band met
mensen!
Een memorabele ontmoeting met vriendelijke aliens! Een show
voor een jong publiek en families.

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

11/1

11/1
11/1

20:30

14:00
17:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Galactic

Galactic
Galactic

professioneel /
professional /
professionnel

00:30 h

00:30 h
00:30 h

4
ARTISTS: Gildas Puget (France); Bélinda Cateau (France);
TECHNICIANS: Joël Perruche (France);
OTHER PERSONS: Valentine Renaux (France);

Lorient (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

11/2

11/2
11/2

20:30

14:00
17:00

Galactic

Galactic
Galactic

uur plaats voorstelling duur

00:30 h

00:30 h
00:30 h

https://www.qualitestreet.com/spectacles/galactic

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

https://www.youtube.com/watch?v=SY2Dtey2YUU

https://www.youtube.com/watch?v=e0VDRw7DXhU



RavArt
Nederland www.ravart.nl

Tom, Tom en Tom vieren het leven volop. Energiek en vol
creatieve invallen bewegen de drie zich door de stad. Ze
veranderen pleintjes in een yoga-klas, kruipen in lantaarnpalen,
werken zich in (on)mogelijke posities en gaan in volle
improvisatie de interactie aan met het publiek.

Tom, Tom en Tom
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:30 h

14/4

14/4

14/4

14/4

14:30

17:30

14:30

17:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Tom, Tom en Tom

Tom, Tom en Tom

Tom, Tom en Tom

Tom, Tom en Tom

professioneel /
professional /
professionnel

https://entract.nl/companies/3xtom/

00:30 h

00:30 h

00:30 h

00:30 h

5
ARTISTS: Femke Ravensbergen (Nederland); Inge Voskamp (Nederland); Hans
Mets (Nederland);
OTHER PERSONS: Casper de Vries (Nederland); Claudia Geubel (Nederland);

Amsterdam (Nederland);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

14/1
14/1

14/1
14/1

14:45
17:30

14:45
17:30

Tom, Tom en Tom
Tom, Tom en Tom

Tom, Tom en Tom
Tom, Tom en Tom

uur plaats voorstelling duur

00:30 h
00:30 h

00:30 h
00:30 h

https://vimeo.com/287032227



Rode Boom
België www.rodeboom.be

Wat als een dichteres en een mentalist de handen in elkaar
slaan en samen poëzie schrijven, zonder woorden, maar in
beelden met daartussen: ongrijpbare magie. Wij Zijn Mogelijk is
een serie subtiele performances die je bij de keel grijpen. Op de
dunne grens tussen wat echt kan en wat fysisch (bijna)
onverklaarbaar is, doet de voorstelling je met spanning en
verwondering weer even geloven: alles is mogelijk. Maud en
Kurt presenteren hun poëziebundel met woordeloze gedichten
in een intieme voorstelling.

Wij zijn mogelijk
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:00 h

7/1

7/1
7/1

19:30

16:15
19:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Wij zijn mogelijk

Wij zijn mogelijk
Wij zijn mogelijk

professioneel /
professional /
professionnel

01:00 h

01:00 h
01:00 h

4
ARTISTS: Kurt Demey (België); Maud Vanhauwaert (België);
TECHNICIANS: Anne Elst (België);
OTHER PERSONS: Stefan Gevaerts (België);

Vlaamse Rand (België); Antwerpen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

7/5

7/5
7/5

19:30

16:15
19:30

Wij zijn mogelijk

Wij zijn mogelijk
Wij zijn mogelijk

uur plaats voorstelling duur

01:00 h

01:00 h
01:00 h

https://vimeo.com/manage/videos/776088112

https://vimeo.com/manage/videos/470922856



RoguePlay Theatre
UK www.rogueplay.co.uk

Een zeer visuele, gezinsvriendelijke show met acrobatiek en
dans om de bosbouwpraktijken, onze almaar groeiende
houtconsumptie en de verdrijving van de inheemse bevolking
door de vernietiging van het regenwoud krachtig aan de kaak te
stellen.
Forests wordt gespeeld door een veganistisch
performanceteam van werelderfgoedartiesten.
Een wilgenboom van 5 meter met een geweven stam.
Performers beklimmen en manipuleren de boom.

Tijdens de acrobatische dans gooien, klauteren en vertrappelen
ze elkaar, terwijl touwen elkaar verstrikken en vastbinden
voordat de boom uiteindelijk wordt geveld en een explosie van
origamivogels uit het bladerdak losbarst. Een 30 minuten
durend stuk dat een krachtige impact heeft. Forests
confronteert het systemische racisme dat ten grondslag ligt aan
het ontstaan van 'boomloos land' en is geschikt voor een
familiepubliek.

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

8/1

8/1

8/1

8/1

15:00

18:15

15:00

18:15

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Forests

Forests

Forests

Forests

professioneel /
professional /
professionnel

00:30 h

00:30 h

00:30 h

00:30 h

4
ARTISTS: Kim Wildborne (UK); Fleur Hall (UK); Shaq Shedare (UK);
TECHNICIANS: Liam Walsh (UK);

Birmingham (UK);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

11/1

11/1

16:00

16:00

Forests

Forests

uur plaats voorstelling duur

00:30 h

00:30 h

https://youtu.be/F8iTpaZzRdA



Ron Jaluai vzw
België www.ronjaluai.be

Een ervaring van kleur … verwondering … ontdekking …
prikkels …waarbij de omgeving volledig wordt omgetoverd in ‘n
feeëriek en psychedelisch landschap van KLEUR , VERBAZING
& WONDER!
Onder zwaar UV-licht geschut worden 10 CUBES (van 2 meter
op 2 meter) NAAST en OP ELKAAR geplaatst in ’n setting waar
PUBLIEK tussendoor kan wandelen, ervaren & beleven …in ’n
combinatie met ’n MISTIGE sfeer van rookmachines met waarin
LASERS een rustgevend en magisch sfeerlandschap

creëren… een ware streling voor het oog!
100% Garant voor lachende, vrolijke, verraste en verbaasde!
Neem de gsm alvast ter hand want dit wil iedereen vastleggen!!!
Deze sfeer wordt extra versterkt door het voorzien van
prachtige bijhorende feeërieke muziek!
Dit decor kan zowel bij donkerte (volledig uitgelicht) als bij
daglicht worden gebracht!

Cubes of Wonder
nieuwe act/new show/spectacle nouveau4:00 h

5/2
5/2
5/2

5/2
5/2

14:00
16:00
21:00

14:00
16:00

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Cubes of Wonder
Cubes of Wonder
Cubes of Wonder

Cubes of Wonder
Cubes of Wonder

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

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

04:00 h
04:00 h

6
ARTISTS: Wim Colémont (België); John Keymeulen (België); Johan Temmerman
(België); Jo Geerts (België); Bram Verheyen (België); Emmy Van De Vijver
(België);

Puurs (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

5/1
5/1
5/1

5/1
5/1

14:00
16:00
21:00

14:00
16:00

Cubes of Wonder
Cubes of Wonder
Cubes of Wonder

Cubes of Wonder
Cubes of Wonder

uur plaats voorstelling duur

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

04:00 h
04:00 h

5/221:00 Cubes of Wonder 04:00 h 5/121:00 Cubes of Wonder 04:00 h



Sacred Places
België www.sacredplaces.be

een installatie met water- en lichtfonteinen & laser op een
wateroppervlak.

een voorstelling met pianiste en componiste Christine Carré,
een combinatie van muziek, lichtinstallatie en creatieve video-
projectie

Noirdic Fjord Water in Perfect Harmony
nieuwe act/new show/spectacle nouveau nieuwe act/new show/spectacle nouveau4:00 h 4:00 h

11/2
20/1
11/2

11/2
20/1
11/2

21:00
21:00
22:00

21:00
21:00
22:00

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Noirdic Fjord
Water in Perfect Harmony
Noirdic Fjord

Noirdic Fjord
Water in Perfect Harmony
Noirdic Fjord

professioneel /
professional /
professionnel

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

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

5
ARTISTS: tbc

Mechelen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

11/2
20/1
11/2

11/2
20/1
11/2

21:00
21:00
22:00

21:00
21:00
22:00

Noirdic Fjord
Water in Perfect Harmony
Noirdic Fjord

Noirdic Fjord
Water in Perfect Harmony
Noirdic Fjord

uur plaats voorstelling duur
04:00 h
04:00 h
04:00 h

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

20/122:00 Water in Perfect Harmony 04:00 h 20/122:00 Water in Perfect Harmony 04:00 h

20/122:00 Water in Perfect Harmony 04:00 h 20/122:00 Water in Perfect Harmony 04:00 h



Schim
België https://schim.bandcamp.com/

SCHiM speelt niet-Gangbare na-Ethnische Instant
Cosmotronica,  manipuleert klanken, weeft freelektronische
organisch evoluerende klanktapijten met een inspirerende mix
van oudere en recentere toestellen, etnische en experimentele
instrumenten, sampling, looping en ongebreidelde improvisatie.
Hun eenmalige composities vormen als vanzelf beeldrijke
scènes  die zich afspelen voor het geestesoog van de
fantasievolle luisteraar.  Filmisch, sferisch, rauw.

SCHiM maakt albums ( schim.bandcamp.com ) en soundtracks,
speelt live en werkt ook samen met dansers, schrijvers,
licht-, film/video-, grafische- en installatie- kunstenaars.

Ditmaal, tijdens De Gevleugelde Stad Ieper, leent de
muziekgroep haar unieke kosmotronische klankenpallet aan de
sfeervolle lichtinstallaties van Vzw Dwaallicht.

Schim
nieuwe act/new show/spectacle nouveau5:00 h

12/2

12/2

21:00

21:00

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Schim

Schim

semi-professioneel /
semi-professional /
demi-professionnel

05:00 h

05:00 h

4
ARTISTS: Tom Bessemans (België); Timothy Jacobs (België); Lize Verlooy
(België);
TECHNICIANS: Nele Bosmans (België);

Begijnendijk (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

12/1

12/1

21:00

21:00

Schim

Schim

uur plaats voorstelling duur
05:00 h

05:00 h

https://www.youtube.com/watch?v=topjJ31PhGc&list=PLxQ21sztyZg4hYf01sSRrVf9p1cHNkFQB&index=24

https://www.youtube.com/watch?v=HcA1zuqunSM&list=PLxQ21sztyZg4hYf01sSRrVf9p1cHNkFQB&index=43

https://www.youtube.com/watch?v=_hRg17mK1h4&list=PLxQ21sztyZg4hYf01sSRrVf9p1cHNkFQB



Straattheater Gusta
België www.gusta.be

Een hilarische mobiele animatie. Reuzenkip Fabienne is op zoek
naar de liefde. Op straat en tussen de mensen. James - de
deftige dwerg op haar rug - is vooral op zoek naar publiek. Want
hij heeft Fabienne een heleboel kunstjes geleerd! Maar
Fabienne is moeilijk onder controle te houden. En dan
verschijnt reuzenhaan Fabrizio ook nog eens op het toneel. De
vonk springt meteen over. Met knetters dat de pluimen er van af
vliegen!  Een passiespel met vleugeltjes, voor kinderen van 3
tot 103 jaar oud.

Mobiele live muzikant Kanza Mees doet de temperatuur enkele
graden stijgen wanneer hij zijn zomerse klanken en zuiderse
ritmes op u loslaat. Gewapend met zijn loopstation laat deze
muzikant beatbox, percussie, ukulele, piano, fluit en nog veel
meer instrumenten live samensmelten tot een opzwepend en
zeer dansbaar geheel. Deze muzikale act werkt volledig op
accu’s en is perfect inzetbaar als mobiele animatie of op een
vaste plek.

Vogelen Musica Mobilé
nieuwe act/new show/spectacle nouveau nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h 1:00 h

4/1
4/1
4/1

4/1
4/1
4/1

14:15
15:45
17:30

14:15
15:45
17:30

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Vogelen
Vogelen
Vogelen

Vogelen
Vogelen
Vogelen

professioneel /
professional /
professionnel

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

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

3
ARTISTS: Peter Gusta (België); Kanza Mees (België); Sam Mampaey (België);

Mechelen (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

7/2
7/2
7/2

7/2
7/2
7/2

14:15
15:45
17:30

14:15
15:45
17:30

Vogelen
Vogelen
Vogelen

Vogelen
Vogelen
Vogelen

uur plaats voorstelling duur

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

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

https://youtu.be/HfmBHfR9pRk

https://youtu.be/ZQ2XeUg1nro

https://youtu.be/_bzxr0JxBMk



The Funky Monkeys
Germany https://funky-monkeys.de/

Vijf verschillende mensen, één mysterieus object. De vijf
"Apen" beginnen aan hun eerste gezamenlijke missie, met heel
verschillende ideeën over waarheen. Alles wordt anders
bekeken, omhoog is omlaag, dans is acrobatiek. Het publiek
vergezelt de apen bij het ontdekken van een bijna onmogelijke
puzzel. Dankzij de theatrale begeleiding voelt het publiek
nieuwsgierigheid, sensatie en poëzie.

Met fris en speels gemak presenteren de performers nieuwe
manieren om de kunstvormen dans en acrobatiek te
combineren en culmineren in een briljant en meeslepend slot.

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

17/1
17/1
17/1

17/1
17/1

14:30
17:30
19:45

14:30
17:30

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Groove
Groove
Groove

Groove
Groove

professioneel /
professional /
professionnel

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

00:40 h
00:40 h

5
ARTISTS: Toan Le (Germany); Ece Cinar (Germany); Emanuele Bodo (Italy); Milu
Chuc (Germany); Ferenc Heinrich (Germany);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

16/1
16/1

16/1

17:30
19:45

17:30

Groove
Groove

Groove

uur plaats voorstelling duur

00:40 h
00:40 h

00:40 h

https://vimeo.com/748358766

https://vimeo.com/750070066/7ef52bd0b1

https://vimeo.com/672120254?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=22557749



This Maag
Germany www.thismaag.de

Al meer dan 30 jaar bespeelt This Maag de straat- en andere
podia van deze planeet met zijn interactieve shows verrijkt met
veel improvisatie, Alpengekte en EU-gecertificeerde Zwitserse
humor. In zijn nu echt allernieuwste en nu al bekroonde show
"Am laufenden Band" ontwikkelt hij met behulp van het publiek
een unieke, analoge, interactieve en actievolle live-film voor een
ingenieus eenvoudig draaiend scherm. Selfies zijn van gisteren!

Met deze show zit je gegarandeerd niet in de verkeerde film!
Blijf in beeld en mis liever iets anders.

Am laufenden Band
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:45 h

17/1
17/1

17/1
17/1

14:30
17:30

14:30
17:30

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Am laufenden Band
Am laufenden Band

Am laufenden Band
Am laufenden Band

professioneel /
professional /
professionnel

00:45 h
00:45 h

00:45 h
00:45 h

1
ARTISTS: This Maag (Switzerland);

Berlin (Germany);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

16/1

16/1

14:30

14:30

Am laufenden Band

Am laufenden Band

uur plaats voorstelling duur

00:45 h

00:45 h

https://youtu.be/HnhY72vUpow

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



Tombs Creatius
Spain http://stradactiva.com/en/tombs-creatius/

Een microfestival rond de animatie, met kleinschalige cinema,
straatspelletjes en live illustratie
De kleine bioscoop PUCK die geselecteerde korte animatiefilms
vertoont, beleeft een revolutie. De bizarre stripfiguren hebben
besloten om de straat op te gaan en ons hun geanimeerde
avonturen te laten beleven door middel van 9 interactieve
spelletjes en zelfs om ons opnieuw te tekenen, om ons live te
herscheppen op de illustratiemuur, die ons verandert in een
nieuw personage van deze nooit eindigende

bende.  Het hele gezelschap van PUCK is van plan de wereld op
zijn kop te zetten.
Laat u overmeesteren door deze rebelse geest!

Puck and his Troupe
2:00 h

20/2
20/2

20/2
20/2

15:00
17:00

15:00
17:00

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Puck and his Troupe
Puck and his Troupe

Puck and his Troupe
Puck and his Troupe

professioneel /
professional /
professionnel

02:00 h
02:00 h

02:00 h
02:00 h

3
ARTISTS: TBC (Spain); TBC (Spain); TBC (Spain);

Bellpuig (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

20/3
20/3

20/3
20/3

15:00
17:00

15:00
17:00

Puck and his Troupe
Puck and his Troupe

Puck and his Troupe
Puck and his Troupe

uur plaats voorstelling duur

02:00 h
02:00 h

02:00 h
02:00 h

https://www.youtube.com/watch?v=ZSN3n9Ote2Y



UliK Robotic Circus
Germany www.ulik.com

Een modern eerbetoon aan de traditionele circuswereld en het
circus in het bijzonder. Het zogenaamde Extreme Circus is een
speciaal soort Cirque Nouveau - een hoogstaand, op de straat
geïnspireerd genre met een groter improvisatiegehalte en een
esthetiek die nog meer speelt met vrije vormen. De muziek is
veelzijdig: ook hiphop, beatboxing of virtuoze percussie-
instrumenten worden gebruikt. Het vertelt het verhaal van een
Circusgezelschap, op weg naar de moderne tijd met een
nieuwe, sensationele attractie: een industriële robot.

Dit nieuwe wilde machinemonster moet nu getemd, getraind en
tot een sensationele nieuwe act gemaakt worden. Iedereen
claimt de robot voor zichzelf en zijn eigen discipline. Oude
disciplines worden aangepast en er ontstaat iets unieks nieuws.
Salto Robotale ontwikkelt een geheel eigen charme en poëzie
die het publiek niet verwacht. Kunst, jongleren,
partneracrobatiek, Chinese paal en luchtacrobatiek worden
gecombineerd met verwijzingen naar strips, films en
videogames. Deze combinaties zijn onvermijdelijk!

Salto Robotale
nieuwe act/new show/spectacle nouveau1:00 h

3/1
3/1

3/1
3/1

14:00
17:00

14:00
17:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Salto Robotale
Salto Robotale

Salto Robotale
Salto Robotale

professioneel /
professional /
professionnel

https://www.instagram.
com/ulik_robotic_circus/

01:00 h
01:00 h

01:00 h
01:00 h

8
ARTISTS: Ulrich Kahlert (UliK) (Germany); Galatée Auzanneau (France); Vanessa
Lee Baisch (Germany); Marius Pohlmann (Germany); Johann Prinz (Germany);
Martin Riedel (Germany);
TECHNICIANS: Krischan Kriesten (Germany);
OTHER PERSONS: Robert Sterzik (Germany);

Different cities (Germany); Bordeaux (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

3/1
3/1

3/1
3/1

14:00
17:00

14:00
17:00

Salto Robotale
Salto Robotale

Salto Robotale
Salto Robotale

uur plaats voorstelling duur

01:00 h
01:00 h

01:00 h
01:00 h

https://vimeo.com/767342132/8034ca3ba0



UNATI - Anthony Weiss
France www.unati-anthonyweiss.fr  (under

construction)

Ûman - Genesis - is een reis van duisternis naar licht, chaos
naar geboorte, ineenstorting naar wederopbouw, strijd naar
bevrijding. Wij bewandelen het pad van dit wezen, dat de
confrontatie aangaat met zijn eigen ketenen om zich te
bevrijden, te sterven aan het oude en herboren te worden onder
een nieuwe dag. Een innerlijke transformatie, mogelijke spiegel
van onze steeds veranderende wereld, instorting en ruimte
laten voor het ontstaan van een nieuwe wereld.
Sterven. Innerlijk, fysiek en collectief...

En als een nieuw wezen herrijzen in een nieuwe wereld.
ÛMAN, ritueel van een diepgaande transformatie en reflectie
van een werkelijke mensheid, een zoektocht naar vrede, binnen
het licht van het wezen. Ûman is een soloshow met luchtbanden
en luchtkettingen. Ûman-genesis gaat door de grote vragen van
menselijke verandering, vernieuwing en noodzakelijke
metamorfose om tot een nieuw leven te komen.
Work in progress!

Ûman - Genesis (short version) Ûman - Genesis (long version)
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:40 h 0:50 h

15/1

15/1

18:30

18:30

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Ûman - Genesis (short version)

Ûman - Genesis (short version)

professioneel /
professional /
professionnel

www.facebook.com/unati11

00:40 h

00:40 h

3
ARTISTS: Anthony Weiss (France);
TECHNICIANS: Vincent Vantilbeurgh or Rush Brahim (France); Light technician
(France);
OTHER PERSONS: Louise Hamel (production diffusion) (België);

Aix-en-Provence (France);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

15/1

15/1

18:30

18:30

Ûman - Genesis (short version)

Ûman - Genesis (short version)

uur plaats voorstelling duur

00:40 h

00:40 h

https://vimeo.com/379247372

https://vimeo.com/256299602

https://vimeo.com/236658039

https://vimeo.com/161884463



UpArte Cia.
Spain https://ciauparte.es/

DESproVISTO is het derde werk van het gezelschap UpArte, een
spektakel dat de essentie van hun vorige werken behoudt, die
zich onderscheiden door een hoog acrobatisch technisch
niveau, vertolkers zonder personages en een leidmotief dat het
werk beweegt, maar dat men niet hoeft te kennen om van de
voorstelling te kunnen genieten. Het is een zoektocht naar
evenwicht tussen risico, ritme, esthetiek en humor.
Tegelijkertijd streeft DESproVISTO naar een verandering van
het rigide naar het flexibele - het basisconcept van het werk

dat te zien is in de elementen die op de scène worden gebruikt
(stoffen) en in het voorstel van het lichaam, waarbij
hedendaagse dans in het werk van het gezelschap wordt
geïntegreerd.
DESproVISTO is een hedendaagse circusvoorstelling voor elk
publiek dat de toeschouwer wil bereiken in inhoud en vorm,
waarin de artiesten een proces van transformatie zullen beleven
waarbij acrobatische techniek en dans deel uitmaken van hun
gemeenschappelijke taal.

DESproVISTO
nieuwe act/new show/spectacle nouveau0:50 h

10/2

10/2

10/2

19:30

14:00

14:00

dag datum
normaal programma openlucht regenprogramma binnen

uur plaats voorstelling duur
vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

DESproVISTO

DESproVISTO

DESproVISTO

professioneel /
professional /
professionnel

00:50 h

00:50 h

00:50 h

7
ARTISTS: Gisela Gabriela Segatti (Spain); Guimel Amaro Martín Cones (Spain);
Sofía Acosta Martínez (Spain); Paco Caravaca de la Fuente (Spain); Daniel
Luengo Quintero (Spain); Alma Montero Marcos (Spain);
TECHNICIANS: Pedro Antonio Bermejo Luque (Spain);

Murcia (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

10/1

10/1

10/1

19:30

14:00

14:00

DESproVISTO

DESproVISTO

DESproVISTO

uur plaats voorstelling duur

00:50 h

00:50 h

00:50 h

https://www.youtube.com/watch?v=y9N5n0dGTDc



Vuurkunst
België www.vuurkunst.net

De verwondering van de vele vuur-lichtjes gevende
lantaarntjes-installatie met tal van vuurvlammetjes en Light-
Colors geven in de donkerste nacht een feeërieke sfeer. Als
“groeps-bloemenveld” in het gras maar kan ook geplaatst
worden in bloemenbak/perkjes, aarde rond (stads)-bomen etc.

De vele hangende vuurfakkels, een tal van vlammetjes, doen u
verwonderen! en zullen u  in de donkerste nacht  een feeërieke
sfeer geven.  Als “groeps-bloemenveld” in het gras maar kan
ook geplaatst worden in bloemenbak/perkjes, aarde rond
(stads)-bomen etc.

Vuur-kunstwerkinstallatie de Kronkelfakkelsvuur
nieuwe act/new show/spectacle nouveau oude act/old show/spectacle vieux4:00 h 4:00 h

10/1
10/1

21:00
21:00

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Vuur-kunstwerkinstallatie
de Kronkelfakkelsvuur

professioneel /
professional /
professionnel

04:00 h
04:00 h

2

Leopoldsburg (België);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

10/2
10/2

21:00
21:00

Vuur-kunstwerkinstallatie
de Kronkelfakkelsvuur

uur plaats voorstelling duur

04:00 h
04:00 h

https://www.vuurkunst.net/gallery

https://www.vuurkunst.net/vuurletters

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



Zen del Sur
Spain www.zendelsur.com

Traject van een fysiek object dat zich rond een ander beweegt,
geleid door de invloed van een centrale kracht.
Dit fenomeen vertegenwoordigt de relatie tussen Carlos Lopez
en Noemi Pareja; twee multitalentvolle artiesten die een
wisselwerking aangaan via verschillende contemporaine stijlen
van beweging, circuselementen en live muziek onder de
aantrekkingskracht van hun roots: Andalusië en Flamenco
kunst.

Orbit
0:20 h

18/1
18/1

18/1
18/1

14:00
15:30

14:00
15:30

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

Orbit
Orbit

Orbit
Orbit

professioneel /
professional /
professionnel

00:20 h
00:20 h

00:20 h
00:20 h

2
ARTISTS: Carlos López Aragón (Spain); Noemí Pareja Muñoz (Spain);

Granada (Spain);

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

22/1

22/1

22/1

22/1

14:00

15:45

14:00

15:45

Orbit

Orbit

Orbit

Orbit

uur plaats voorstelling duur

00:20 h

00:20 h

00:20 h

00:20 h

https://www.youtube.com/watch?v=FmA4kw9Y57I

https://www.youtube.com/watch?v=kGEpnSSgIj0&feature=emb_imp_woyt



zzz Vrije plaats

dag datum

normaal programma openlucht regenprogramma binnen
uur plaats voorstelling duur

vrijdag

zaterdag

zondag

07/04/2023

08/04/2023

09/04/2023

aantal personen op toer

huidige verblijfsplaats

uur plaats voorstelling duur


