
vrijdag zaterdag zondag

1 14:45 18:00 14:45 18:00
1/1 11/1 1/1 11/1

15Feet6: Primus: Cyr wiel, vaardigheden op de fiets, duo rolschaatsen en
humor met een spectaculair einde. Les Patineurs: spectaculaire
rolschaatstechniek, verbale humor en fysieke komedie.

uur
plaats

2 14:45 17:15 14:45 17:15
1/1 1/1 1/1 1/1

Actic: Gezeten in een elektrisch aangedreven vintage Moskvitch autootje
rijden deelnemers over een geleiderails een open wasstraat in, waarin
ongeveer alles gewassen wordt, behalve de auto…

uur
plaats

3 14:00 16:30 14:00 16:30
19/1 19/1 19/1 19/1

Aira Vertical walldance - Bencha Theater: Een voorstelling waar dans,
evenwichts-acrobatiek en luchtacrobatiek op een verleidelijke en poëtische
manier samenkomen. Een moderne versie van verleiding en passie.

uur
plaats

4 19:45 19:45
3/1 3/1

Amer Kabbani (cia 104º): Dit stuk stelt je vragen over je eigen grenzen en de
absurditeit van grenzen en menselijke conflicten. Zure maar diepgaande
komedie die je aan het denken zet.

uur
plaats

5 14:00 14:00
13/1 13/1

Amoukanama Circus: Een acrobatie- en dansvoorstelling op het kruispunt
van Afrika en de Westerse wereld. Een reis van menselijke verbondenheid,
die hindernissen trotseert in de hoop een betere plaats te vinden.

uur
plaats

6 19:45 19:45
8/1 8/1

Anamaria&Magí: Een samenwerkingsduet tussen een Catalaanse en
Sloveense danser. Een hypnotiserende choreografie vol suggestieve beelden
van wat twee lichamen in constante balans kunnen doen.

uur
plaats

7 15:45 18:30 15:45 18:30
19/1 19/1 19/1 19/1

Avital&Jochen: Met een combinatie van humor, live muziek en technische
vaardigheid produceren de twee performers een verbluffend sfeervol
optreden. Luchtacrobatiek op hoog niveau.

uur
plaats

8 15:15 16:45 15:15 16:45
15/1 15/1 15/1 15/1

Buguel Noz Marionnettes: De marionettenvoorstellingen van Buguel Noz zijn
teder, intens en lyrisch. Ze wekken verwondering op. Muziek, dans en
marionetten brengen samen momenten van pure magie.

uur
plaats

21:45
15/1

21:45
15/1

9 15:00 15:00
10/2 10/2

Cia Hotel iocandi: 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.

uur
plaats

10 19:30 15:15 19:30 15:15
13/1 13/1 13/1 13/1

Cie Balles et Pattes: Langs alle kanten verschijnen er schaduwen zonder
gezicht. Lichamen die rennen, springen en dan bevriezen. Acrobatie,
jongleren, balanceren, slangenmensen, magie, Chinese mast.

uur
plaats

11 14:30 18:45 14:30 18:45
11/1 11/1 11/1 11/1

Cie Dos mundos al Arte: 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.

uur
plaats

12 19:30 14:00 17:45 17:45
11/1 1/1 1/1 1/1

Cie Jusqu'ici tout va bien: Tedere, lachwekkende fictie over een
mascottekostuum en de man erin. Wat zit er achter de knuffels, het gezwaai
en de kitscherige choreografie van de mens die de mascotte moet animeren?

uur
plaats

13 16:45 18:30 14:00 16:45 18:30
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Cie Modo Grosso: Poëtisch, artistiek, verrassend. Déborah Colucci
componeert voor harp een modern en virtuoos repertoire. Alexis Rouvre is
een fysiek artiest, jongleur met ballen, een manipulator van touwen.

uur
plaats

14 15:15 17:15 15:15 17:15
1/1 1/1 1/1 1/1

Circus unARTiq: 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.

uur
plaats

15 15:45 15:45
8/1 8/1

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

uur
plaats

16 20:30 17:30 20:30 17:30
5/1 5/1 5/1 5/1

Company Kate&Pasi: 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.

uur
plaats

17 21:00 21:00 21:00 21:00
12/5 14/4 12/5 14/4

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

uur
plaats

19 15:30 17:30 19:45 15:30 17:30
11/1 11/1 11/1 11/1 11/1

Disco Balance: Een superfrisse creatie die een mix is van sterke en visuele
acroduo en zoveel ritme. In deze show gebruiken ze de volgende
cricusdisciplines:  hand tot hand, acrodans, theater, humor.

uur
plaats

20 16:30 18:00 16:30 18:00
13/1 13/1 13/1 13/1

DoubleV: Naast moeilijke diabolotrucs, combineerden ze enkele acrobatische
trucs met hun beroep. Als ze samen zijn, treden er bijzondere chemische
reacties op. Dat is wat Double V is.

uur
plaats

22:00
13/1

22:00
13/1

21 21:00 21:00
12/2 12/2

Dwaallicht vzw: Dwaallicht vzw maakt vuurinstallaties op maat. Van zeer
kleine tot zeer grote opdrachten voor elk soort evenement, winter en zomer.
Allerhande combinaties zijn mogelijk.

uur
plaats

22 21:15 22:45 21:15 22:45
8/1 8/1 8/1 8/1

Fietswolven Figurentheater: 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.

uur
plaats

23 15:00 17:30 15:00 17:30
2/1 2/1 2/1 2/1

Grandet Douglas: 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!

uur
plaats

24 14:45 17:00 19:30 14:45 17:00
21/1 21/1 21/1 21/1 21/1

Guillem Albá: 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.

uur
plaats

20:30
21/1

25 17:00 19:00 17:00 19:00
10/2 10/2 10/2 10/2

Jordi L. Vidal company: Een originele, visuele en dynamische voorstelling die
grondacrobatie, dans en fysiek theater met elkaar verbindt. Teder,
avontuurlijk, passioneel.

uur
plaats

26 16:00 18:00 20:00
10/2 10/2 10/2

Juggling Tango: Juggling Tango grijpt de geest, de muziek en dans van de
Argentijnse tango en combineert die met buitengewone jongleervaardigheden
in een onvergelijkbare choreografische vertoning.

uur
plaats

21:00
10/2

27 14:00 16:00 18:00 14:00 16:00 18:00
10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1

Kai Berthold: De Funus Memoriae GmbH & Co KG is gespecialiseerd in de
crematie van menselijke herinneringen. Wij helpen mensen om onbeminde
momenten uit hun bewuste en onbewuste geest te bannen.

uur
plaats

28 19:30 18:30 18:30
18/1 18/1 18/1

Kolektiv Lapso Cirk: Ze dagen de wetten van de zwaartekracht en hun eigen
kunnen uit. Eenvoudige planken hout veranderen in verschillende
constructies waarbij ze steeds nieuwe uitdagingen moeten overwinnen.

uur
plaats

29 16:30 16:45 19:00
4/1 8/1 4/1

La Fam Teatre: Aquiles stormt de stad in met zijn 5,5 meter hoogte en zijn
bijna 1000 kg. Een show met een grote visuele impact, die iedereen volledig
verbaasd achterlaat. Mobiele act met een fantastische finale.

uur
plaats

21:00 21:15
4/1 17/1

21:00 21:15
8/1 17/1

19:15
17/1

30 14:00 17:00 14:00 17:00
2/1 2/1 2/1 2/1

Lannutti&Corbo company: Een onrealistisch op dromen geïnspireerd
circusverhaal, waar gelach en poëzie de plak zwaaien en waar het publiek
meegenomen wordt in een tijdloos verhaal.

uur
plaats

31 16:00 18:00
10/2 10/2

Les Objets Volants: Circus Puzzle vindt evenwicht in momenten, cultiveert
geduld, speelt met risico's, kiest de meest verrassende weg in plaats van de
gemakkelijkste. Ze zoeken eindeloos naar een oplossing.

uur
plaats



vrijdag zaterdag zondag

32 19:30 14:15 19:30 14:15 16:30
5/1 5/1 5/1 5/1 5/1

Los Colgados: Een fusie van clown en luchtacrobatiek die een verrassende,
humoristische en vermakelijke show oplevert. Circustheater met ongewone
acrobatische rekwisieten. Visuele humoristische poëzie.

uur
plaats

33 14:00 14:00 17:00 14:00 14:00 17:00
17/1 17/2 17/1 17/1 17/2 17/1

Lyapunov: 'Skyline' zijn gigantische highlines over de stad tussen iconische
hoge punten. De 'Skyolin' is hun zelf ontworpen viersnarig instrument met
snaren die tientallen tot 100m lang kunnen zijn.

uur
plaats

17:00 19:15 19:15
17/2 17/1 17/2

17:00
17/2

34 20:45 14:00 20:45 14:00 18:30
7/1 7/1 7/1 7/1 7/1

Maraña: Het collectieve momentum met een multicultureel muzikaal team
brengt een kunstinstallatie van draad en wol tot leven op een
multidimensionale en interdisciplinaire manier.

uur
plaats

35 14:15 16:45 14:15 16:45
1/1 1/1 1/1 1/1

Maria Dermitzaki - Tirasila asbl: Jong en oud worden uitgenodigd om met
licht vrij te tekenen en te schrijven op de muren, de vloer en het plafond van
een structuur die zowel binnen als buiten kan opgesteld worden.

uur
plaats

36 15:45 18:30 15:45 18:30
3/1 3/1 3/1 3/1

Motionhouse: Een spannende show voor het hele gezin, waarin dynamische
dans, acrobatische bewegingen en hand-to-hand partnering worden
gecombineerd. Een naadloze mix van dans en circus.

uur
plaats

37 21:15 23:00 21:15 23:00
13/1 15/1 13/1 15/1

Moving Fire Arts: "Glowing Lights": een opzwepende licht- en
dansvoorstelling met geprogrammeerde LED attributen.
"In Fire & Ashes": een vuurspektakel waar vlammen en vonken letterlijk van
het podium spetteren!

uur
plaats

38 16:00 18:45 16:00 18:45
17/1 17/1 17/1 17/1

Murmuyo: Rondtoerend door de stad probeert Murmuyo het idee te delen dat
'iedereen bij iedereen hoort'. Samen met zijn publiek beslist hij waar hij heen
gaat en wat hij doet.

uur
plaats

39 15:15 18:30 15:15 18:30
17/1 17/1 17/1 17/1

Ockham's Razor: 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.

uur
plaats

40 15:15 17:30 15:15 17:30
19/1 19/1 19/1 19/1

One Dance Project (1) - Cie Compagnie Fanny Coulm: Aantrekking, vlucht,
spanning. In Fine is een verticale reis op zoek naar het  ongrijpbare, naar
onbekende werelden met lichtheid en poëzie.

uur
plaats

41 14:45 17:15 14:45 17:15
19/1 19/1 19/1 19/1

One Dance Project (2) -  Cie Des Crocs dans les Yeux: Dans en acrobatiek als
een manier om in de wereld te staan. Als een golf van energie die weerstand
biedt. Tussen woede en tederheid, explosie en verzoening, immensiteit en
kleinheid.

uur
plaats

42 15:30 17:30 15:30 17:30
7/1 7/1 7/1 7/1

Panama Pictures: Ze 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.

uur
plaats

43 21:15 22:30 21:15 22:30
15/1 15/1 15/1 15/1

Part a fou vzw: Een majestueuze solovoorstelling door een artiest die zich
diep verbonden voelt met het vuur, vol hoogstaande techniek en imposante
vlammen.

uur
plaats

44 21:00 15:00 21:00 15:00
14/2 14/2 14/2 14/2

Pif-Paf: Een prachtige interactieve klank- en lichtsculptuur die boven het
publiek hangt. De sculptuur creëert een kleine, dansende, zingende wereld in
de ruimte.

uur
plaats

45 16:00 19:00 16:00 19:00
1/1 1/1 1/1 1/1

Planeta Trampolí: Planeta Trampoli presenteert een frisse, warme en intieme
trampolineshow voor het hele gezin. Vol humor, poëzie, ritme en salto’s die
het concept van de trampoline zullen veranderen.

uur
plaats

46 14:00 17:00 14:00 17:00
8/1 8/1 8/1 8/1

Psirc: Een straatshow, waarin de grote circusacts worden getoond die met elk
van hen verband houden... Een tragikomedie die zich een toekomst voorstelt
van waaruit we ons heden kunnen bekijken.

uur
plaats

47 20:30 14:00 17:00
11/1 11/1 11/1

Qualité Street: 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...

uur
plaats

48 19:30 16:15 19:30
7/1 7/1 7/1

Rode Boom: 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.

uur
plaats

49 15:00 18:15 15:00 18:15
8/1 8/1 8/1 8/1

RoguePlay Theatre: Forests daagt de huidige bosbouwpraktijken uit, onze
steeds groeiende houtconsumptie en de vernietiging die dit veroorzaakt. Een
hedendaags circusstuk met drie acrobaten en luchtartiesten.

uur
plaats

50 14:00 16:00 21:00 14:00 16:00
5/2 5/2 5/2 5/2 5/2

Ron Jaluai vzw: Onder zwaar UV-licht geschut worden 10 kubussen naast en
op elkaar geplaatst in een setting waar het publiek tussendoor kan wandelen,
ervaren & beleven …

uur
plaats

21:00
5/2

51 21:00 21:00 22:00 21:00 21:00 22:00
11/2 20/1 11/2 11/2 20/1 11/2

Sacred Places: Een installatie met water- en lichtfonteinen & laser op een
wateroppervlak van de vestingen. Muziek, lichtinstallatie en creatieve video-
projectie met pianiste Christine Carré aan de kathedraal.

uur
plaats

22:00
20/1

22:00
20/1

52 21:00 21:00
12/2 12/2

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

uur
plaats

53 14:15 15:45 17:30 14:15 15:45 17:30
4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1

Straattheater Gusta: 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...

uur
plaats

54 14:30 17:30 19:45 14:30 17:30
17/1 17/1 17/1 17/1 17/1

The Funky Monkeys: Alles wordt anders bekeken, omhoog is omlaag, dans is
acrobatiek. Met fris en speels gemak presenteren ze nieuwe manieren om de
kunstvormen dans en acrobatiek te combineren.

uur
plaats

55 14:30 17:30 14:30 17:30
17/1 17/1 17/1 17/1

This Maag: 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.

uur
plaats

56 15:00 17:00 15:00 17:00
20/2 20/2 20/2 20/2

Tombs Creatius: Een microfestival rond de animatie, met kleinschalige
cinema, straatspelletjes en live illustratie. Het hele gezelschap van PUCK is
van plan de wereld op zijn kop te zetten. Laat u overmeesteren!

uur
plaats

57 14:00 17:00 14:00 17:00
3/1 3/1 3/1 3/1

UliK Robotic Circus: Salto Robotale ontwikkelt een geheel eigen charme en
poëzie die het publiek niet verwacht. Kunst, jongleren, partneracrobatiek,
Chinese paal, luchtacrobatiek en een sensationele industriële robot.

uur
plaats

58 18:30 18:30
15/1 15/1

UNATI - Anthony Weiss: Een soloshow met luchtbanden en luchtkettingen
over de grote vragen van menselijke verandering, vernieuwing en
noodzakelijke metamorfose om tot een nieuw leven te komen.

uur
plaats

59 19:30 14:00 14:00
10/2 10/2 10/2

UpArte Cia.: Een zoektocht naar evenwicht tussen risico, ritme, esthetiek en
humor. Een hedendaagse circusvoorstelling waarbij acrobatie en dans deel
uitmaken van hun gemeenschappelijke taal.

uur
plaats

60 21:00 21:00
10/1 10/1

Vuurkunst: De verwondering van de vele vuur-lichtjes gevende lantaarntjes-
installatie en de vele hangende vuurfakkels geven in de donkere nacht een
feeërieke sfeer.

uur
plaats

61 14:00 15:30 14:00 15:30
18/1 18/1 18/1 18/1

Zen del Sur: Twee multitalentvolle artiesten die een wisselwerking aangaan
via verschillende hedendaagse stijlen van beweging, circuselementen en live
muziek. De aantrekkingskracht van Andalusië en Flamenco kunst.

uur
plaats



vrijdag zaterdag zondag

62 14:30 17:30 14:30 17:30

14/4 14/4 14/4 14/4

RavArt: 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...

uur
plaats


