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Met de zomer in aantocht kan u zich alvast op-
warmen aan deze nieuwe Courant, 'Cirq'onstan-
ces'. een samenwerking tussen het Circuscentrum 
en Vti, die verder reikt dan alleen een publicatie, 
maar ook een oproep is aan het podium- en cir-
cusveld om elkaar te ontdekken, te bevragen en te 
luisteren in plaats van wat schuw naar de ander 
te lonken. Want ook al zijn er verschillen, er zijn 
evenveel gelijkenissen. 

door de evoluties van de afgelopen jaren kunnen 
we van elkaar leren (hoe voorstellingen beter te 
spreiden, hoe verder te professionaliseren en hoe 
alles beter in kaart te brengen?). 

door een wederzijdse artistieke interesse kunnen 
we elkaar versterken (hoe de artistieke vrijheid te 
bewaren, hoe te reflecteren op het werk op een 
kritische en constructieve manier?). 

en door de eigen positie van het circusveld en de 
podiumkunsten onder de loep te nemen kunnen we 
beter afstemmen (hoe verhouden we ons tegenover 
de kijker, de stad, de samenleving en creëren we 
een maatschappelijk draagvlak?).

Kortom, deze uitgave is meer dan een stand van 
zaken of een doorlichting van een sector in bewe-
ging. het is de start van een uitwisseling en een 
hopelijk lang gesprek dat alvast in gang geschoten 
wordt bij de Courant-presentatie op 26 mei vanaf 
12u30 in BronKs (Brussel). net op tijd, want ter-
wijl we aan deze Courant werkten werden we (ge-
lukkig!) in volle vaart gepasseerd door de makers 
zelf. de voorstelling Vorst/Forest van KVs en Com-
pagnie Cecilia putte uit het rijke circusverleden om 
zo een eigen universum te creëren.

Verderop in deze publicatie komen ook enkele be-
langrijke beleidsmatige vragen bovendrijven. Moet 
het Circusdecreet in het Kunstendecreet kantelen, 
of net niet? Moet er nieuwe infrastructuur worden 
gebouwd voor de circuspraktijk, of kan die toch 
beter worden geïntegreerd in de bestaande plek-
ken? hoe zal op termijn een artistieke beoordeling 
worden georganiseerd? stem je de opleidingen af 
op de noden van het circusveld, of net omgekeerd? 
Wij vragen alvast duidelijke keuzes.

de weg die werd afgelegd is jong en pril. en dus 
fragiel. een pleidooi om gestaag te groeien. stap 
voor stap. Maar alvast een paar zekerheden. het 
tonen van sterk werk stimuleert de eigen praktijk 
van circusartiesten. Kijken stimuleert en mondt 
weer uit in nieuwe ontwikkelingen, die op hun 
beurt het hele veld vooruit stuwen. en een innove-
rend veld is idealiter internationaal. Zo blijft de bal 
nu eenmaal aan het rollen.

Circuscentrum en Vti geven graag een voorzet ... 
Misschien wel met de woorden van danny ronaldo:

Het grote probleem is:  
vroeger bleven de bossen uit 
zichzelf gezond, nu moet er 

vanuit het bosbeheer gewaakt 
worden over de gezondheid 
van dat bos. Door te snoeien, 

eventueel zieke bomen te 
kappen en heraan te planten. 

Maar je moet een bos ook 
een bos laten zijn en niet de 
kruinen van de bomen in een 
welbepaalde vorm knippen. 

Een bos moet een beetje  
wild blijven. Voor circus is  

dat net hetzelfde.

wOORD 
VOORAf

Koen Allary en Don Verboven
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sfeerbeeld van de vijftiende eenwielerconventie, een organisatie van het Circuscentrum en de circusateliers (foto: Jan Castermans)
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In 2001 zei Johnny Ronaldo over het Vlaam-
se circus: ‘Heden ten dage zien wij in het 
circus twee verschillende richtingen (...). Er is 
enerzijds het klassieke of traditionele circus 
met dieren en dan vooral met paarden, en 
er is anderzijds het “theatercircus”, zijnde 
een kruisbestuiving tussen circus en theater. 
(...) Wat echter naar mijn mening, en jam-
mer genoeg, zal verdwijnen, is het circus 
dat op eigen risico vrij rondtrekt van de ene 
kerktoren naar de andere en voorstellingen 
geeft in eigen beheer.’ Anno 2011 volstaat 
één blik op de verscheidenheid van het veld 
om elke hoop op een dergelijke bevattelijke 
analyse helemaal onderuit te halen. De cir-
cusproductie van vandaag onderhoudt im-
mers heel verschillende, zelfs tegenstrijdige 
relaties met het verleden en de tradities van 
het circus zelf. 

er is rondreizend familiecircus met dames in glit-
terpakjes. er is circus dat teert op een romantisch 
cliché uit de jeugdherinnering van de gemiddelde 
Vlaming. er is circustheater. of theatercircus. er is 
circus dat zich liever dans noemt. er is intiem, nos-
talgisch circus op locatie en er is smakeloos enter-
tainment voor corporate businesses. er is circus dat 
bezwerend werkt als een oeroud, magisch ritueel. 

er is circus met dieren. en circus zonder dieren. er 
is traditioneel, nieuw en hedendaags circus. er is 
circus dat op zoek gaat naar zijn wortels en circus 
dat droomt van een trendy toekomst. 

TopogRAfIE VAn EEn  
VERBRokkElD lAnDSCHAp

het circus in Vlaanderen werd in 2008 erkend in 
een apart Circusdecreet, dat ‘de toekomstperspec-
tieven van diverse circusvormen structureel veran-
kert’. anno 2009 werd 2.221.000 euro subsidie-
geld besteed aan de verschillende pijlers van het 
decreet: creatie, spreiding, coproductie, opleiding, 
circusateliers en de oprichting en werking van een 
Vlaams steunpunt voor de circuskunsten, het Circus-
centrum in Gent.

Vandaag kent Vlaanderen zeven traditionele, rond-
reizende familiecircussen die functioneren in de 
marge van het podiumlandschap: Circus Barones, 
Circus Bavaria, Circus Pauwels, Circus Picolini, Cir-
cus Magic, Circus rose-Marie Malter en Wiener 
Circus. Zowel hun programma als hun structuur en 
werking zijn traditioneel. Ze trachten te overleven 
in een commercieel circuit van wintercircussen, 

EVENwICHTSOEfENING 
TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN
DE EVOLUTIE VAN ‘HET’ CIRCUS IN VLAANDEREN

Bauke Lievens

Bal à Balles ... Musette – Cie Baladeu’x (foto: antoinette Chaudron)
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privéfeestjes en tentenverhuur. enkelen onder hen 
bedachten dan weer allerlei kant-en-klare formules 
voor scholen en ouderlingentehuizen.

Volgens het jaarboek dat werd gepubliceerd door 
het Circuscentrum begin dit jaar, telt Vlaanderen 
naast deze zeven traditionele familiecircussen nog 
39 circusgezelschappen waarvan de structuur en 
werking aanleunen bij die van een theatergezel-
schap. hun esthetieken en disciplines zijn ongeloof-
lijk divers. een kleine minderheid trekt rond met een 
tent (Circus ronaldo, Circus Marcel, Circo ripopolo) 
of met een oldtimer vrachtwagen (Circ’ombelico), 
het merendeel speelt in cultuurcentra en theaters 
(Cie ea eo, Babafish, Cirq’ulation locale, sweat-
shop cie, Crop Circus ...) of op straat (Pol & freddy, 
shakethat, d’irque en fien, Cirque Cirqulaire, les 
P’tits Bras, Maza loco, Pyromantiek, le Botrio ...). 
ten slotte zijn er een paar zwervende zielen die 
prachtige voorstellingen in de openbare ruimte ma-
ken en die subsidies ontvangen onder het Circus-
decreet (rode Boom, satya dance ensemble, dog-
wolf). het Vlaamse circuslandschap lijkt dus eerder 
op een verbrokkelde archeologische site, waar elke 
artiest zijn putje graaft op zoek naar een plek in de 
wereld. en naar geld in het laatje. 

noSTAlgIE En nIEuWIgHEID

ook verschillende van deze ‘nieuwe’ circusgezel-
schappen grijpen graag terug naar de romantische 
jeugdherinneringen aan woonwagens en de geur 
van zagemeel. denk maar aan Circus ronaldo, in 
1998 uitgeroepen tot Cultureel ambassadeur van 
Vlaanderen en bekend om z’n hartverwarmende 
mix van traditioneel circus, humor en commedia 

dell’arte. of meer recent, Circo ripopolo, waar mi-
niatuur koorddansers het opnemen tegen al even 
kleine leeuwentemmers in de exotische gezelligheid 
van ‘de kleinste circustent ter wereld’. ook het ver-
langen van jonge makers om terug rond te trekken 
met tent en caravans (Circus Marcel, Circ’ombelico) 
getuigt, naast een algemene tendens van toene-
mende publieksgerichtheid in het podiumland-
schap, van eenzelfde nostalgie. 

anderzijds maakt het circus in Vlaanderen (zoals in 
de rest van europa) een evolutie van professionalise-
ring door. het circus dat eens op foren en kermissen 
het mooie weer maakte, evolueerde gaandeweg 
van volksvermaak naar hedendaagse circuskunsten, 
een smeltkroes van verschillende kunsten, gaande 
van video over straattheater en performance, tot 
teksttheater en hedendaagse dans. Met die profes-
sionalisering werd het circusambacht tegelijk uit zijn 
familiecontext gehaald. Vandaag kan dan ook elke 
Vlaamse jongere met podiumambities circusartiest 
worden. Zowel de oprichting van de Brusselse werk-
plaats voor circuskunsten espace Catastrophe in 
1995 als van de eerste en enige circushogeschool 
van België, ecole supérieure des arts du Cirque 
(esaC) in Brussel, hebben hier ongetwijfeld een gro-
te rol in gespeeld. in diezelfde periode ontstaan in 
Vlaanderen de eerste circusateliers. de atelierwer-
king in de verschillende Vlaamse provincies fungeert 
tegenwoordig als kweekvijver voor nieuw talent en 
tegelijk als dragend ‘amateurplatform’ voor een 
kunstvorm in volle professionalisering. toch is de 
positie van deze ateliers op het kruispunt van vrije-
tijdsbesteding en jeugdwerk misschien ook net een 
zwakte als het gaat om de voorbereiding van jong 
talent op de instroom naar europese circusscholen. 
het blijft tot op vandaag alleszins nog wachten op 
de eerste Vlaamse circusartiest van wereldniveau. 
en dat terwijl België al meer dan twintig jaar lang 
de internationaal meest gelauwerde dansers en cho-
reografen met gepaste trots aflevert. 

fESTIVAlS En CulTuuRCEnTRA

daar waar het traditionele circus vroeger van stad 
naar stad reisde, maakt het publiek vanaf eind jaren 
negentig kennis met het ‘nieuwe circus’ op de Vlaam-
se zomerfestivals. Vandaag zijn straattheater- en cir-
cusfestivals als Miramiro, theater op de Markt en 
humorologie naast zomerse evenementen van ver-
wondering (voor het publiek) en hete supermarkten 
(voor programmatoren), de enige coproducenten 
met ‘deftige’ financiële middelen. Boekingskantoren 
of organisaties met specifieke expertise wat betreft 
de spreiding van circusvoorstellingen zijn nagenoeg 
onbestaande, vandaar ook de onschatbare waarde 
van de festivals in de (internationale) spreidingsmis-
sie van het Circusdecreet. 

als woordeloos en sterk beeldend medium komt cir-
cus steeds vaker terecht in de familieprogrammering 
van de Vlaamse cultuurcentra. tot voor kort leek de 
avondprogrammering voorbehouden aan buiten-

Fazzoletto – Circo ripopolo (foto: henry Krul)
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landse circusvoorstellingen, maar recente copro-
ducties tussen laika en Circo ripopolo (Cucinema, 
2010) of ensemble leporello en danny ronaldo 
(Minnevozen, 2010) brengen daar stilaan verande-
ring in. ook jonge gezelschappen als Circ’ombelico 
en Cie ea eo veroveren gaandeweg de avondpro-
grammering van cc’s. samen met het kersverse cir-
cusprogramma van een kunstencentrum als Vooruit 
helpen ze mee het hardnekkige cliché dat ‘circus 
voor kinderen is’ te ontkrachten. anderzijds lijkt de 
beginnende romance tussen theater en circus niet 
altijd een bloeiend huwelijk. Wil het circus een vol-
waardige speler worden in het podiumkunstenland-
schap, dan is het belangrijk dat het de waarde van 
zijn specificiteit inziet. een terechte vraag is dan ook 
of de intrede in de Vlaamse cultuurcentra een ade-
quate thermometer is voor de groeiende artistieke 
kwaliteit van dit genre of eerder een handig formaat 
in de missie van cc’s om een brede en laagdrempe-
lige cultuurbeleving aan te bieden. 

CIRCuSTHEATER

nochtans heeft Vlaanderen een rijk circusverleden, 
nauw verbonden met de geschiedenis van de foor 
en het reizende theater. net als de andere attrac-
ties op de foor was het circus een plek waar het 
wonderbaarlijke werd tentoongesteld. Wilde die-
ren, ‘negers’, mensen met bizarre afwijkingen, maar 
ook fotografie en later cinema werden er aan het 
‘gewone volk’ geïntroduceerd. Volgens verzamelaar 
en selfmade circushistoricus 
andré de Poorter was het rui-
tergezelschap van de Gentse 
françois erasmus dat in 1817 
optrad op de halfvastenfoor 
(later bekend als Circus Blon-
din) het eerste circusgezel-
schap van de Zuidelijke ne-
derlanden. tot 1950 trokken 
er maar liefst twintig familie-
circussen over de Vlaamse 
wegen. tussen 1950 en 
1980 komt het circus in heel 
europa in een zware crisis terecht, om vervolgens 
vanaf eind jaren zeventig een ware gedaantever-
wisseling te ondergaan onder impuls van de artis-
tieke experimenten van de vrijheidsbeweging van 
mei ’68, die in haar zoektocht naar meer democra-
tische vormen van theater terechtkomt bij het circus. 
Zij zetten een fase van waar experiment in gang, 
waardoor het circus evolueert van traditioneel naar 
‘nieuw’ circus of nouveau cirque. dit nieuwe circus is 
wat wij in Vlaanderen circustheater noemen: circus 
zonder wilde dieren, waarin de traditionele opeen-
volging van nummers wordt ontbonden. in de plaats 
komt een ‘theatraal’ circus waarvan de dramaturgie 
wordt bijeengehouden door een centraal idee. Be-
kende namen uit die tijd zijn Cirque Plume (frank-
rijk), Circus roncalli (duitsland) en Cirque du soleil 
(Canada). onder invloed van deze ‘theatralisering’ 
wordt de piste verlaten en spelen en maken gezel-
schappen steeds vaker in de zwarte doos van het 

theater. Wat begon als een eerder slaafs toepassen 
van de regels van het klassieke teksttheater, wordt 
gaandeweg visueler, rebelser en meer hybride. 
andere kunsten als video, schilderkunst en heden-
daagse dans worden verkend. interdisciplinariteit 
wordt een must. 

Bij ons vindt het ‘nieuwe’ 
circus pas ingang eind ja-
ren negentig en wel vanuit 
twee heel verschillende ach-
tergronden. enerzijds on-
dergaat Circus ronaldo een 
grondige facelift onder de 
impuls van de jonge broers 
ronaldo, die de nostalgie 
van de circustent nieuw leven 
inblazen met een afgestofte 
dosis commedia dell’ar te en 

een herwaardering van hun eigen wortels in het rei-
zende foortheater. Zij nemen als eersten de naam 
‘circustheater’ in de mond, wat z’n vruchten afwerpt 
in hun aanwezigheid op internationaal straat-
theaterfestival (nu Miramiro) in Gent in 1996. de 
grote boost die ervoor zorgt dat het nieuwe circus 
bekend wordt bij het brede publiek komt echter uit 
de hoek van het straattheater. Gezelschappen als 
Baladeu’x, d’irque en later ook Cirq’ulation locale 
vermengen hun straattheatervoorstellingen met een 
stevige portie circustechnieken en veroveren de 
Vlaamse zomerfestivals. 

Gehoornde Man – Kurt demey (foto: satya roosens)

Het circus dat eens op 
foren en kermissen het 
mooie weer maakte, 

evolueerde gaandeweg 
van volksvermaak  
naar hedendaagse 

circuskunsten
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BaCk to tHE roots En ‘VlAAmSE STIJl’

na de aanvankelijke verbroedering met het theater, 
leunt het circus vandaag steeds vaker aan bij per-
formancekunst. in frankrijk en scandinavië tekent 
zich ook een tendens af waarin artiesten op zoek 
gaan naar puurheid en essentie. Weg van het the-
ater, op zoek naar wat circus net onderscheidt van 
andere podiumkunsten. Zo is het opvallend dat veel 
van de gezelschappen die de laatste jaren furore 
maakten op de europese festivals, opgericht zijn 
rond het onderzoek van één bepaalde circusdisci-
pline. er worden dus meer ‘monodisciplinaire’ voor-
stellingen gemaakt dan tien 
jaar geleden, en dan vooral 
door jonge gezelschappen. 
Klassieke verhaallijnen ver-
dwijnen en het lichaam en 
de techniek van de artiesten 
krijgen terug de centrale fo-
cus. Zo is er bij ons Cie ea 
eo met m2, een jongensach-
tige ode aan het plezier van 
de pure jonglerie.

een paar jaar geleden was op de Zomer van antwer-
pen het australische gezelschap acrobat te zien met 
Smaller, poorer, cheaper (2006): hardcore, maat-
schappijkritisch circus vol van bloed, naakte lijven 
en stofzuigers. in de woorden van het gezelschap 
een reactie op de gestileerde glitter van Cirque du 
soleil. Zij wilden het harder, goedkoper, armer. ook 
in Vlaanderen gaan sommige jonge gezelschappen 
op zoek naar een ‘arm circus’ waarvan de naakte 
esthetiek ontdaan is van onnodige franjes. Circ’om-
belico’s verstilde ode aan de ‘schoonheid van de 
grijsheid van het bestaan’ is daar een mooi voor-
beeld van. hier geen focus op een welbepaalde 
techniek, maar wel een heel eigen elan dat men 
in het buitenland graag ‘de Vlaamse stijl’ noemt, 
nog het best te omschrijven als een subtiele verwer-
king van ons surrealistische erfgoed. Circus maken 
als een poging om het onbegrijpelijke, onzegbare 
tastbaar te maken. ook het werk van mentalist Kurt 
demey (Gehoornde Man en de stadsverhalencyclus 
La Ville qui Respire) ontspruit aan hetzelfde verlan-
gen om achter de dingen te kijken, op zoek naar de 
surreële poëzie achter het alledaagse. 

EEn plEk In DE WERElD

het wonderbaarlijke vandaag is niet langer het-
zelfde als wat het gisteren was. Wilde dieren, slan-
genmensen en vrouwen met baarden zijn niet lan-
ger verwonderlijk als op zichzelf staand kijkobject, 
noch zijn ze een reden om uit onze luie zetel uit te 
komen. de uitdaging voor het circus ligt dus in de 
zoektocht naar wat het wonderbaarlijke vandaag 
kan zijn. hoe kan circus een hedendaagse podium-
discipline zijn of worden? Voor veel (inter)nationale 
gezelschappen zijn nostalgie, intimiteit en tastbare 
communicatie de hedendaagse invulling van die 
zoektocht. in een Vlaamse context denken we hier-
bij aan Circus ronaldo en Circo ripopolo, die hun 
succes voor een groot stuk te danken hebben aan 
het speciale format waarin hun voorstellingen wor-
den aangeboden: een karavaan van houten woon-
wagens en circustent (Circus ronaldo) en ‘de klein-
ste circustent ter wereld’ (Circo ripopolo). in deze 
specifieke opstellingen ‘beleeft’ het publiek een visu-
eel verhaal en is de tastbare, intieme communicatie 
met de toeschouwer de centrale as waarop wordt 
ingezet. toch kunnen we ons afvragen of het deze 
nostalgische circusvoorstellingen zijn die uitblinken 
in hun waarde als eigentijds artistiek voorstel. Zeker, 
ze bieden een magische ervaring van intimiteit en 
‘eerlijkheid’ die deugddoend werkt als tegenwicht 
voor facebook, twitter en nog zovele variaties op 
de virtuele communicatie van vandaag. Maar is die 
nostalgie tegelijkertijd ook niet kenmerkend voor het 

volksvermaak en populisme 
waar het circus zo graag van 
weg wil? 

Zowel in het artistieke onder-
zoek binnen de circuskunsten 
als in de ontwikkeling van 
een beleid en kunstkritiek die 
deze kunstvorm kaderen en 
ondersteunen is het van cru-

ciaal belang dat men niet steeds achterom kijkt naar 
wat ooit geweest is. Wil het circus vandaag de dag 
serieus genomen worden als een volwaardige podi-
umkunst naast theater en dans, dan is het belangrijk 
dat het hedendaagse vragen stelt en een dialoog 
aangaat met de realiteit, de onzekerheden en de be-
levingswereld van de eenentwintigste-eeuwse mens. 
en dat met een sterk bewustzijn van de specificiteiten 
en sterktes van het eigen medium. een noodzake-
lijke stap in de zoektocht van het circus naar zijn 
potentieel als hedendaagse kunstvorm is de oprich-
ting van een plek waar artiesten dat onderzoek naar 
actuele zeggingskracht kunnen voeren. Vlaanderen 
heeft nood aan een kunstencentrum voor circus. en 
aan momenten en plekken waar artiesten hun werk 
in progress kunnen tonen aan een publiek, zodat het 
kan groeien van een foorattractie in de marge van 
maatschappij en kunstenlandschap naar een podi-
umdiscipline die met beide voeten in de wereld staat.

Bauke Lievens is theaterwetenschapper en 
werkt als freelance dramaturg voor diverse 
circusgezelschappen. 

Wiener Circus vierde in 2010 zijn veertigjarige bestaan.

De uitdaging voor het 
circus ligt dus in de 

zoektocht naar wat het 
wonderbaarlijke vandaag 

kan zijn
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Bill en patrizia kartoum 
(Circus magic)

‘We waren thuis met achttien kinderen. ik ben op 
mijn zevende begonnen met optreden. ik heb nooit 
iets anders gekend dan circus. ik ben equilibrist, 
trapezist, clown geweest. ik heb alias Buffalo Bill 
met de buffels gewerkt, ik heb mijn kop in leeuwen 
gestoken. tot ik een keer vast kwam te zitten. dat 
beest wou zijn muil niet meer opendoen, ik heb het 
toen een tik op de neus gegeven en gelukkig liet 
die leeuw los. Maar ik heb het daarna niet meer 
gedaan. Ge moet het ongeluk ook niet zoeken, hé!’

‘toen begin jaren zestig de tent van ons familiecir-
cus Circus espagnol afbrandde, ben ik naar italië 
getrokken waar ik heb meegespeeld in de spa-
ghettiwesterns van Bud spencer en terence hill. 
dan ben ik via irak en Bahrein in Beiroet beland. 
ik werkte er in de casino’s waar ik aan de kost 
kwam als scherpschutter en voor de show vrouwen 
uitkleedde met mijn zweep. Ja, dat kon toen nog 
in den Oriënt. Midden jaren zeventig ben ik naar 
Vlaanderen teruggekeerd. ik doe nu shows met Pa-
trizia, mijn zevende en voorlopig laatste vrouw. al 
de vorige zijn weg gelopen. dat komt ervan als uw 
vrouwen tegelijk ook de partners in uw acts met 
messen en geweren zijn. Ze moeten wat kunnen 
verdragen. ik heb ooit een kogel in Patrizia’s kop 
geschoten. Per ongeluk, hé. Gelukkig niks ergs, de 
kogel bleef boven haar schedel steken. Minister an-
ciaux heeft me toen nog gezegd: “Bill, trouw maar 
rap met haar, zodat ze goed verzekerd is als ze 
nog eens iets voorheeft.” en dus zijn we getrouwd. 
twee keer zelfs. de eerste keer bleek mijn andere 
vrouw nog niet dood en ik was niet gescheiden.’

Leo Verswijvel alias Bill Kartoum is met zijn 83 jaar 
de oudste nog actieve circusdirecteur van Vlaande-
ren. Samen met zijn vrouw-assistente Patrizia treedt 
hij vandaag de dag vooral op in scholen en be-
jaardentehuizen.

DE OUDE GENERATIE 
NOmADISCHE CIRCUSSEN

Liv Laveyne

C l o S E - u p 

Bill en Patrizia Kartoum (Circus Magic)  
(foto: Phile deprez)
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Johnny en maria Ronaldo 
(Circus Ronaldo)

‘in de jaren zeventig was de las Vegasstijl, mede 
door elvis Presley, enorm hip. ook in het circus. 
het moest één en al glitter en kitsch zijn. Mea cul-
pa, ik heb er ook aan meegedaan. toen mijn zo-
nen, david en danny, groter werden, vroeg danny 
op een bepaald moment: “Pa, waarom zouden we 
niet terug het circus brengen zoals dat door jouw 
opa en de generaties daarvoor werd gebracht, 
met theater en commedia dell’arte?” ik had mijn 
twijfels of die aanpak wel zou werken bij het pu-
bliek, maar ik heb gezegd: “doe maar, jongen”. 
en het was een schot in de roos. Mensen waren de 
glitter beu. Ze wilden terug nostalgie.’

‘de laatste jaren dat we nog echt van dorp tot dorp 
trokken, stond er op onze woonwagens: “theater – 
circus”. de mensen van het dorp kwamen dan echt 
vragen: “Ja maar, is het theater of circus? Want thea-
ter dat zie ik niet geern.” ik probeerde hen dan altijd 
gerust te stellen. dat het circus was, en dat er ook 
wat theater in voorkwam, maar dat het plezant was.’

‘toen danny voorstelde om een andere richting 
uit te gaan, vroeg hij me om mijn schietact, die ik 
al jaren deed, te laten vallen. dat voelde als een 
steek in mijn hart. ik begreep het wel hoor, dat dat 
niet paste binnen de voorstelling die hij voor ogen 
had, maar de avond dat ik voor het laatst de piste 
inging om mijn schietact te doen, voelde ik me echt 
een lonesome cowboy. ik ben ongelooflijk blij dat 
ik in de nieuwste voorstelling Circenses weer mijn 
geweer mag bovenhalen.’

Johnny en Maria Ronaldo maakten onder impuls 
van hun kinderen Danny en David Ronaldo met suc-
ces de overstap van klassiek nomadisch circus naar 
circustheater. 

Johnny en Maria ronaldo (Circus ronaldo)  
(foto: Phile deprez)

C l o S E - u p 
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Rose-marie malter en Jean gebruers  
(Circus Rose-marie malter)

‘Mijn vader, die van Beieren was, had het tiroler 
Circus. ik was koorddanseres. Kreeg op mijn vijf-
tiende een strenge leraar, die me elke dag trainde. 
Jean is toen als clown bij het circus gekomen en 
ik werd verliefd, ja. later zijn we ons eigen circus 
begonnen. soms vraag ik me wel af waarom we 
ooit zo zot zijn geweest. er komen veel zorgen kij-
ken, bij het runnen van een circus. Maar ik heb er 
nooit aan gedacht te stoppen. Wat zou ik anders 
doen? ik ben geboren en getogen in het circus, ik 
ken niks anders. ’t Zit in je bloed hé. Met Pierrot, 
Patrick, tamara en Jasmin zet de volgende genera-
tie de traditie verder. en kleindochter Jennifer werkt 
in een circus in nederland.’

‘Maar het zijn slechte tijden. het feit dat we niet 
meer met wilde dieren in het circus kunnen werken, 
dat klopt toch niet? Wij, circusmensen, zijn opge-
groeid tussen die dieren. en daarvoor komen de 
mensen ook naar het circus: kinderen die willen 
geen katjes en geitjes zien – dat hebben ze thuis 
ook – ze willen leeuwen en olifanten zien. Vroeger 
hadden we nog veel scholen als publiek, maar die 
komen niet meer. Kinderen van veertien, vijftien 
jaar kwamen vroeger nog graag naar het circus, 
nu gaan die liever naar muziekfestivals. de tijden 
zijn veranderd voor het circus.’

Rose-Marie Malter en haar man Jean Gebruers rei-
zen nog steeds regelmatig met de hele familie met 
de circustent langs dorpen en steden.

Liv Laveyne is freelance cultuurjournalist en -recen-
sent. Ze publiceert over theater, comedy en circus 
in onder andere Knack en de Morgen. Daarnaast 
is ze ook programmator Jong Theater op TAZ (The-
ater aan Zee).

rose-Marie Malter en Jean Gebruers (Circus rose-Marie Malter)  
(foto: Phile deprez)

C l o S E - u p 
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Zeggen dat het circus in Vlaanderen het 
goed doet, is een understatement voor de 
boom die het momenteel kent. Die bloei is 
te danken aan twee op elkaar inwerken-
de krachten: sector en beleid. Dat beleid, 
dat vrijwel uniek uitgaat van de Vlaamse 
overheid, heeft zich op twee sporen ge-
richt: het reanimeren van iets wat op ster-
ven na dood was (de nomadische circus-
sen) en tegelijk de zuurstofslang steken 
in de couveuse van pril nieuw leven (ate-
lierwerking, ondersteuning jong talent en 
nieuwe creaties). 

WAT VooRAfgIng

het circus in Vlaanderen heeft het lange tijd niet 
gemakkelijk gehad. daar kan de oude generatie 
circusartiesten van getuigen. Johnny ronaldo van 
het nu succesvolle Circus ronaldo herinnert zich 
nog levendig de tijden van zwart zaad. ‘We trok-
ken rond met een kleine ca-
ravan, twee kleine kinderen, 
twee honden en een aap. 
sommige dagen hadden 
we maar net genoeg fran-
ken om brandstof te kopen 
tot aan het volgende dorp, 
in de hoop dat we daar 
meer volk zouden trekken.’ 
de dalende interesse van 
het publiek dat liever an-
der en hipper entertainment 
zocht, buitenlandse ‘piraten-
circussen’ die het circus een slechte naam gaven, 
of gewoon de brute pech van een brand of een 
windhoos die de tent vernielde: het was genoeg 
om een streep door de rekening van veel Vlaamse 
circussen te zijn.  

de circussen in Vlaanderen klopten na de tweede 
Wereldoorlog regelmatig aan bij de landelijke 
overheden om erkenning te krijgen. Meestal tever-
geefs. de eerste politicus – politica in dit geval 
– die zich daadwerkelijk het lot van de circussen 
aantrok, was rika de Backer (toenmalige CVP) in 
de tweede helft van de jaren zeventig. als minister 
van nederlandse Cultuur en Vlaamse Zaken nam 

zij circus op in de lijst van culturele manifestaties 
en tijdens het themajaar Het jaar van het dorp 
(1978) werd circus als belangrijk folkloristisch 
event naar voor geschoven. Maar de situatie bleef 
problematisch.

enkele buitenlandse zogenaamde ‘piratencircus-
sen’ verzuurden de relatie tussen de Vlaamse cir-
cussen en de lokale overheden. Ze gaven illegaal 
voorstellingen, zonder gemeentetaksen te betalen 
of de veiligheidsvoorschriften na te leven. Vaak 
was het zelfs zo dat ze de pas afsneden van de 
Vlaamse circussen die vooraf een tour hadden 
vastgelegd en wel een regeling hadden getroffen 
met de steden en gemeenten. ‘dan kwam zo’n pi-
ratencircus twee weken voordien aan op diezelfde 
plek. de gemeente wist wel dat ze “een” circus toe-
stemming gegeven had, maar voor ze goed en wel 
besefte dat het om een vreemd circus ging, waren 
die gangsters al weer weggetrokken, vaak na veel 
overlast veroorzaakt te hebben. en een publiek 
gaat op twee weken tijd niet nog eens een andere 
circusvoorstelling zien’, aldus Johnny ronaldo.

Mede onder zijn impuls 
werd begin jaren tachtig de 
actie S.O.S.-Circus opgezet 
met de bedoeling om de 
overheden tot een circus-
vriendelijk beleid te bewe-
gen, circus als een vorm 
van volkskunst te promoten 
en piratencircussen tegen te 
gaan. dergelijke initiatieven 
werden echter niet gedra-
gen door de overheid. de 

opeenvolgende cultuurministers toonden wel inte-
resse maar een systematische ondersteuning bleef 
uit. ‘hoeveel ministers heb ik niet de revue zien 
passeren? Velen waren luisterbereid maar voor er 
daadwerkelijk iets gedaan werd waren ze alweer 
cultuurminister af en kon het spelletje van vooraf 
aan beginnen’, vertelt Johnny ronaldo. ‘Zijn’ Circus 
ronaldo zou in 1998, onder het kabinet van toen-
malig minister van Cultuur luc Martens (CVP), als 
eerste een vorm van erkenning krijgen met de titel 
van Cultureel ambassadeur van Vlaanderen, ook 
al was dat eerder een belangrijke symbolische (en 
in mindere mate financiële) duw in de rug.

VAN kUNSTjES  
NAAR kUNST, OOk 
BIj BELEIDSmAkERS

Liv Laveyne

‘Erfgoed, kunsten, 
sociocultureel, 

lokaal cultuurbeleid, 
amateurkunsten, zelfs  
het Participatiedecreet.  
Circus hoort overal en 

nergens thuis.’  
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EEn kunST VooR IEDEREEn

Was het kinderlijke nostalgie of medelijden met die 
zwervers die Bert anciaux (toen Vu), tijdens zijn 
eerste legislatuur als Vlaams minister van Cultuur 
(1999-2002), ertoe verleidde zich als redder van 
het circus op te werpen? laten we het een perfecte 
samenloop van voluntarisme en profilering noe-
men, want naast de wil om circus te steunen, paste 
het ook beleidsmatig goed in zijn kraam. anciaux 
had immers de mond vol van ‘cultuurparticipatie’, 
‘drempels slechten’ en ‘levend cultuurerfgoed’. Cir-
cus, tussen traditioneel volksvermaak en zich ver-
nieuwende kunst, was daarvan het beste bewijs. 
dat besef groeide ook bij het publiek. het was de 
periode dat het ‘nieuwe circus’ van Cirque du so-
leil echt opgang begon te maken in Vlaanderen. 
en binnen de amateurkunsten kenden de eerste 
circusateliers, ontstaan in de jaren negentig, een 
groeiend succes en steeds meer navolging. 

anciaux’ circusbeleid richtte zich in eerste instantie 
op de nomadische circussen, voor wie de situatie 
nog steeds penibel was. in 2001 kwam het kabinet 
met een afsprakennota, die ondertekend werd door 
zeven nomadische circussen (Circus Magic, Circus 
Pauwels, Circus Picolini, Circus ronaldo, Wiener 
Circus, Circus rose-Marie Malter en het inmiddels 

ter ziele gegane Circus Monelly). in ruil voor erken-
ning en een kleine ondersteuning (12.400 euro per 
circus) verbonden de circussen zich ertoe een reeks 
criteria aangaande artistieke kwaliteit en reglemen-
ten (in verband met veiligheid, vergunningen, leer-
plicht circuskinderen en dierenwelzijn) na te leven. 
Bedoeling was om zo ook het vertrouwen bij de 
steden en gemeenten te herstellen.

later zou anciaux aan die afsprakennota een niet 
onbelangrijk bijkomend criterium toevoegen. on-
der druk van dierenrechtenorganisatie Gaia en 
de publieke opinie, besliste de minister in 2006 
om geen subsidies meer te verlenen aan circussen 
die met wilde dieren werken. (Zoals soms verkeer-
delijk wordt gedacht, is er geen verbod op wilde 
dieren in circussen. In 2004 maakte minister Rudy 
Demotte (PS), bevoegd voor dierenwelzijn, een Ko-
ninklijk Besluit bekend dat wilde dieren in circussen 
verbood. Dit KB werd echter door de Raad van 
State geschorst. Eind 2005 werd een nieuw KB van 
kracht ter bescherming van circusdieren. Wel kun-
nen steden en gemeenten zelf beslissen om al dan 
niet circussen met (wilde) dieren op hun grondge-
bied te verbieden, LL). om de traditionele circus-
sen die vaak met wilde dieren werkten, toch overle-
vingskansen te geven, kwam anciaux van zijn kant 
met een uitdoofbeleid, een financiële compensatie. 
of al naargelang van welke kant de wind waait: 
‘Wie verder ondersteund wou worden, moest de 
wilde dieren afzweren’, stelt een nog immer verbol-
gen Bill Kartoum van Circus Magic.

in zijn eerste legislatuur zou anciaux het circus 
vooral ondersteunen via het bestaande cultuurbe-
leid, met initiatieven binnen kunsten, erfgoed en 
sociocultureel werk. Zo kregen socioculturele orga-
nisaties binnen het kader van culturele manifesta-
ties de kans om avondvullende circusacts op een 
relatief goedkope manier in te kopen. een belang-
rijk initiatief en eerste stap naar meer samenhang 
en overleg kwam er in 2001 onder impuls van de 
Vlaamse circusateliers met de oprichting van vzw 
CircusVlo (Vlaamse organisatie voor circuskun-
sten) met als doel het begeleiden en promoten van 
de circuskunst als amateurkunst. ‘Maar het bleven 
allemaal losse initiatieven naast elkaar, er was 
nood aan een overkoepelend beleid. een decreet 
was niet meer dan logisch,’ stelt anciaux, terugblik-
kend op die periode. dat decreet kwam er tijdens 
anciaux’ tweede legislatuur als cultuurminister (in-
tussen spirit) van 2004 tot 2009.

HET CIRCuSDECREET 

een decreet: allemaal goed en wel, maar hoe? het 
idee om circus in te passen in één van de bestaan-
de grote decreten werd uiteindelijk van de baan 
geveegd. hoofdzakelijk omdat het niet zo simpel 
bleek om circus zomaar binnen één bestaand de-
creet in te passen: ‘erfgoed, kunsten, sociocultu-
reel, lokaal cultuurbeleid, amateurkunsten, zelfs 
het Participatiedecreet. Circus hoort overal en 

rose-Marie Malters Kerst- en nieuwjaarscircus  
– winter 1996-1997 (beeld: archief andré de Poorter)
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nergens thuis,’ aldus anciaux. een tweede reden 
was de vrees dat het kleine plantje, dat circus in 
Vlaanderen nog altijd is, onmiddellijk zou vertrapt 
worden binnen de grote decreten. 

het Circusdecreet (gestemd in november 2008 en 
in voege getreden op 1 januari 2009) voorziet in 
de subsidiëring van creatie en spreiding van nieu-
we Vlaamse circuskunstproducties, van vorming en 
opleiding van circuskunstenaars/docenten en van 
promotie en ondersteuning van de circuskunsten. 
om het draagvlak van het Circusdecreet zo groot 
mogelijk te maken, kwamen uit het Kunstendecreet 
drie festivals (humorologie, Miramiro en theater 
op de Markt) over. 

een centrale rol binnen het decreet is weggelegd 
voor het Vlaams Circuscentrum dat optreedt als 
steunpunt én belangenbehartiger van de hele cir-
cussector. dit nieuwe initiatief (waarin CircusVlo 
opging) vormt de verbinding tussen de Vlaamse 
overheid en de circussector en richt zich zowel op 
de amateursector als op professionelen (nieuwe 
circussen en oude nomadische circussen). de wer-
king van het Circuscentrum steunt op vijf pijlers: 
artistieke ondersteuning, circusvorming, circuserf-
goed, communicatie en promotie en slagkrachtige 
organisatie. de belangrijkste onderliggende doel-
stelling is de bevordering van de kwaliteit van de 
circuskunsten in Vlaanderen. het Circuscentrum, 
dat opereert vanuit de aCeC-kunstensite in Gent, 
biedt sinds dit jaar met de aanpalende ruimte de 
expeditie, ook een creatie-, repetitie- en try-outplek 
voor circusgroepen. daarnaast is het Circuscen-
trum voorlopig verantwoordelijk voor de recente 
circusprogrammatie in kunstencentrum Vooruit. 
hoewel lovenswaardig in al zijn enthousiasme, 
moet nagegaan worden of de noodzakelijke ob-
jectiviteit – dat het Circuscentrum als steunpunt en 
belangenbehartiger van de ‘hele’ sector heeft – op 
die manier wel houdbaar kan blijven.

heeft anciaux met zijn Circusdecreet ongetwijfeld 
de plattegrond en fundamenten voor een stevig 
Vlaams circusbeleid gelegd, zijn ambitie om van 
Vlaanderen/België ‘een circusland te maken dat 
de vergelijking met Canada kan doorstaan’ is na-
tuurlijk nog verre van werkelijkheid. de vraag is 
waar nog heringericht, bijgebouwd en misschien 
zelfs grondig verbouwd dient te worden. 

kRITISCHE DooRlICHTIng

‘het Circusdecreet heeft zich in geen tijd ont-
plooid tot een succesverhaal. Vlaanderen heeft 
zijn doel om het Vlaamse circus terug op de kaart 
te krijgen niet gemist’, schreef huidig minister van 
Cultuur, Joke schauvliege (Cd&V), in haar beleids-
brief (2010). Circus ligt duidelijk goed bij het hui-
dige kabinet. Bij de recente bezuinigingen in de 
cultuursector is circus gespaard gebleven van het 
ergste. schauvliege zegt zeker niet de intentie te 
hebben om het recente Circusdecreet nu al vol-
ledig door elkaar te schudden, ‘maar het is wel 
belangrijk dat we met kritische zin het decreet blij-
ven doorlichten.’ 

een eerste werkpunt is de gebruikte terminologie. 
in de voorontwerpen van het decreet stonden 
de termen ‘circus’ en ‘straattheater’ broederlijk 
samen vermeld, in het uiteindelijke decreet is de 
term ‘straattheater’ verdwenen. dat heeft vooral 
te maken met de moeilijke duiding van die term 
en de angst dat het Circusdecreet op die manier 
concurrentie zou zijn voor alles wat theater in de 
publieke ruimte is (bijvoorbeeld Bad van Marie, 
studio orka). anderzijds lopen organisaties zo 
wel het gevaar dat als de overheid haar eigen de-
creet naar de letter volgt (‘circuskunst = kunstuiting 
waarbij hoofdzakelijk de (lucht)acrobatie, even-
wichtskunsten, jonglerie, clownerie, goochelen, 
dressuur of circustheater wordt beoefend’), diverse 
voorstellingen/festivals strikt genomen niet binnen 
die definitie vallen. schauvliege is na gesprekken 

het gloednieuw cultureel bedrijvencentrum de expeditie in Gent met creatieruimte voor circuscompagnieën (foto: Koen allary)
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met de sector geneigd om de term ‘straattheater’ 
terug in het Circusdecreet op te nemen. Ze gaat na 
hoe dat het beste kan.

een ander werkpunt gaat over de (geringe) door-
stroming vanuit de ateliers naar de professionele 
sector. daarover zegt schauvliege: ‘niet alle 
jongeren die momenteel plezier beleven in de 
Vlaamse circusateliers, moeten ook professioneel 
doorgroeien, net zoals niet ieder kind dat muziek-
school volgt professioneel muzikant wordt. Maar 
talent moet je wel stimuleren. We geven momen-
teel tien studenten een impulssubsidie als investe-
ring in toekomstig talent en er is de topcircusschool 
in Brussel, de ecole supérieure des arts du Cirque 
(esaC).’ het esaC wordt gesubsidieerd vanuit 
Brussel en Wallonië, maar niet met Vlaams geld. 
is het, aangezien Vlaanderen streeft naar een pro-
fessionalisering van het circusveld, niet belangrijk 
om mee in te zetten op het esaC als Belgische 
circusschool? ‘We kiezen er momenteel voor om 
te investeren in individueel talent, maar ik wijs het 
idee niet zomaar af. Zeker 
omdat de kabinetten van 
Cultuur en onderwijs volop 
de bruggen slaan, loont het 
de moeite om dit voorstel 
nader te bekijken’, aldus 
schauvliege.

Met de boom die circus in 
Vlaanderen kent, steekt ook 
een ander probleem de kop 
op: een steeds nijpender 
gebrek aan creatie- en re-
petitieruimte. aangezien de 
technische eisen voor een 
ruimte vaak letterlijk hoog 
zijn, zijn de mogelijkheden 
beperkt (voor trampoline bij-
voorbeeld is al gauw een hoogte van zes meter no-
dig, en een turnzaal afhuren is voor de meeste cir-
cusartiesten vaak te duur). dommelhof in neerpelt 
en de expeditie in Gent bieden mogelijkheden, 
maar er is nood aan meer. (dat geldt overigens 
ook voor bepaalde circusateliers die wegens be-
perkte ruimte/docenten bijvoorbeeld alleen maar 
jongleren kunnen aanbieden. disciplines zoals tra-
peze liggen vaak moeilijker, tenzij er uitgeweken 
wordt naar andere ateliers.) ‘op korte termijn is 
er van overheidswege onvoldoende geld om dat 
probleem te verhelpen. Maar er zijn wel goede 
contacten met bepaalde turnzalen en cultuurcen-
tra’, zegt schauvliege. 

daarnaast wil schauvliege een speerpunt maken 
van het (nog) meer promoten en benadrukken van 
de kwaliteit van circussen. ‘ik geloof in een soort 
kwaliteitslabel voor circussen. daar kan de sector 
alleen maar baat bij hebben. dit kan best gebeu-
ren via een charter op europees niveau. daarnaast 
dient op Vlaams niveau een afsprakenlijst gemaakt 
te worden met de steden, gemeenten en VVsG, 
zodat er meer transparantie en uniformiteit komt in 
de regelgeving.’ schauvliege komt daarmee tege-

moet aan een langdurige klacht van de (nomadi-
sche) circussen die zich onderhevig voelen aan de 
willekeur van steden en gemeenten waar burge-
meesters wil wet is, soms streng en soms laks. het 
gebrek aan een uniforme regeling zorgt er volgens 
Johnny ronaldo voor dat België in het buitenland 
onder de piratencircussen bekend staat als la pou-
belle d’Europe.

CIRCuS In HET kunSTEnDECREET?

het Circusdecreet is nu (vooral) opgebouwd rond 
projectsubsidies maar daar wil schauvliege veran-
dering in brengen. ‘ik vraag me af of de noma-
dische circussen, net als enkele niet-nomadische 
gezelschappen, die een bewezen staat van dienst 
hebben, niet meer gebaat zijn met een structurele 
ondersteuning. Je zou – zoals dat nu al het kunsten-
decreet het geval is – criteria kunnen vastleggen 
op basis waarvan een vierjarige erkenning kan 

gebeuren. uiteraard is het 
wel belangrijk dat er ook 
projectsubsidies blijven om 
vernieuwing en experiment 
kansen te geven.’ 

de meest ingrijpende veran-
dering die de huidige minis-
ter van Cultuur voorstelt is 
wellicht deze: ‘het kan nu 
misschien wat verregaand 
klinken, maar de afgelopen 
jaren is er in het kunstenbe-
leid enorm aangestuurd op 
synergieën. desalniettemin 
heb je een apart Circusde-
creet en Kunstendecreet. als 
we circus als een volwaar-

dige kunstdiscipline beschouwen, moeten we het 
dan ook − op langere termijn en daarom niet per 
se binnen deze legislatuur – geen volwaardige 
plaats durven geven binnen het Kunstendecreet? 
Met een overheveling van budgetten uiteraard, dat 
spreekt voor zich.’ 

een Circusdecreet of circus binnen een Kunstende-
creet? Wat er ook van zij, de overheid dient maat-
regelen te nemen met het oog op een gezonde 
bloeiende sector. danny ronaldo omschrijft het als 
volgt: ‘het grote probleem is: vroeger bleven de 
bossen uit zichzelf gezond, nu moet er vanuit het 
bosbeheer gewaakt worden over de gezondheid 
van dat bos. door te snoeien, eventueel zieke bo-
men te kappen en heraan te planten. Maar je moet 
een bos ook een bos laten zijn en niet de kruinen 
van de bomen in een welbepaalde vorm knippen. 
een bos moet een beetje wild blijven. Voor circus 
is dat net hetzelfde.’ 

 ‘als we circus als een  
volwaardige kunst

discipline beschouwen, 
moeten we het dan ook 

− op langere termijn 
en daarom niet per se 

binnen deze legislatuur – 
geen volwaardige plaats 
durven geven binnen het 

kunstendecreet?’ 
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Deze bijdrage bundelt voor het eerst cij-
fermatige gegevens over hoe de onder-
steuning van circus in Vlaanderen de 
laatste jaren is geëvolueerd. De ontwik-
keling van circus in Vlaanderen is vrij 
pril en fragiel en het degelijk vastleggen 
van cijfermateriaal is nodig. Cijfers alleen 
zeggen natuurlijk niets over de kwaliteit 
van een sector, maar ze zijn noodzake-
lijk om evoluties in kaart te brengen. Het 
Circuscentrum stelt zich alvast tot doel om 
in overleg met alle betrokkenen verder te 
onderzoeken hoe het cijfermateriaal het 
best verzameld en ontsloten kan worden. 

Grafiek 1 geeft voor de periode sinds 2008 weer 
hoeveel subsidies de Vlaamse Gemeenschap voor 
circus heeft uitgetrokken. de introductie van het 
Circusdecreet is daarbij een ijkpunt. dat decreet 
werd in november 2008 gestemd en trad in wer-
king op 1 januari 2009. Voordien werd circus via 
andere instrumenten ondersteund: via het Kunsten-

decreet werd een aantal circuscreaties projectma-
tig ondersteund, en sommige festivals structureel. 
in 2007 en 2008 was er ook een circusreglement 
van kracht voor de verdeling van subsidies. 

Met de implementatie van het Circusdecreet in 
2009 kwam er een wezenlijke stijging van de sub-
sidies voor circus. dat heeft vooral te maken met 
de overstap van drie grote festivals (Miramiro in 
Gent, theater op de Markt in neerpelt/hasselt en 
humorologie in Kortrijk/Marke) vanuit het Kunsten-
decreet naar het Circusdecreet. Zo werd 930.000 
euro overgeheveld van kunsten naar circus. deze 
festivals hebben een vijfjaarlijkse erkenning (van 
2010 tot en met 2014).

in 2010 onderging het totale subsidiebedrag een 
lichte daling die – in vergelijking met andere secto-
ren – vrij beperkt bleef. Ze had vooral een impact 
op de tweede ronde van de creatiesubsidie en het 
Circuscentrum.

EEN kUNST IN 
VOLLE VLUCHT
HET VLAAmSE CIRCUS IN CIjfERS

Koen Allary en Ria Geenen

Grafiek 1: totaal subsidiebedrag Vlaamse Gemeenschap voor circus (20082010)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1.144.359

2008 2009 2010

2.253.668 2.198.000



>> naar de inhoudstafel 17 CIRQ’ONSTANCES >> naar de inhoudstafel

Grafiek 2 laat zien dat binnen het Circusdecreet 
de meeste subsidies naar de festivals en naar het 
Circuscentrum gaan: zij spelen een belangrijke 
ondersteunende rol, respectievelijk op vlak van 
nieuwe creaties en opleiding (ateliers). 

Zoals gezegd zijn er drie grotere festivals die struc-
tureel ondersteund worden (Miramiro, theater op 
de Markt en humorologie). in 2010 werden ook 
zes festivals projectmatig ondersteund: atlasfesti-
val/extreme Convention (Circo d’ell fuego antwer-
pen), Zart (Mol), Cirque Plus (Brugge Plus), Circo 
roma (de roma Borgerhout), straattheaterfestival 
Menen/lauwe (Zomer 2010) en salto humano 
(stadsfestival leuven). die festivals nemen heel di-
verse functies op. de projectmatige festivals profile-
ren zich vooral door werk te tonen en speelkansen 
te bieden. de structurele festivals presenteren niet 
alleen, ze onderscheiden zich bijvoorbeeld door 
creaties te coproduceren en investeren in interna-
tionale werking (ze ontvangen delegaties van be-
langrijke programmatoren uit het buitenland). deze 
grafiek toont dus niet exhaustief welke hap uit de 
subsidietaart naar creatie gaat: het budget dat fes-
tivals investeren in coproductie, dus in creatie van 
Vlaamse circusvoorstellingen, is niet weergegeven.

naast de festivals en het Circuscentrum worden de 
subsidies binnen het Circusdecreet gespreid over: 

• creatie (nieuwe producties), 

• spreiding via nomadische tournees (tournees 
van klassieke nomadische circussen maar ook 
van andere zoals Circ’ombelico en Circo ri-
popolo), 

• internationale spreiding (spelen op belangrijke 
internationale festivals, zoals het Circusfestival 
van auch). 

• naast de ateliers die een vormingstraject en een 
basisondersteuning krijgen via het Circuscentrum 
zijn er op vlak van educatie en vorming ook nog 
beurzen voor opleidingen in hogescholen en sta-
ges: in 2010 werden onder meer beurzen uitge-
reikt voor deelname aan de artistieke meerjarige 
opleiding aCaPa in tilburg, een kortlopende op-
leiding aan de Circusschool Moskou en de docen-
tenopleiding aan de ecole de Cirque de Bruxelles. 
(Voor de Brusselse circushogeschool esaC kun-
nen geen beurzen worden aangevraagd omdat 
die hogeschoolopleiding vrij goedkoop is.)

Grafiek 2: verdeling subsidies via het Circusdecreet (2010)
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het Circuscentrum is de grootste structureel gesub-
sidieerde organisatie. dat komt door zijn voorge-
schiedenis en zijn huidige beheersovereenkomst. 
de organisatie CircusVlo (het netwerk en de be-
langenbehartiger van de Vlaamse circusateliers) 
werd in 2007 omgevormd tot het Circuscentrum. 
Vanaf 2008 stijgt de subsidie van 400.000 euro 
naar 672.000 euro en krijgt het Circuscentrum er 
heel wat wezenlijke opdrachten bij, die bekrach-
tigd worden in een beheersovereenkomst met de 
Vlaamse overheid (2009 tot en met 2013). 

aan de kant van de inkomsten kon het Circuscen-
trum in 2010 rekenen op een totaalbudget van 
902.843,89 euro. het grootste deel daarvan was 
afkomstig uit het Circusdecreet (686.000 euro 
of 76%). 216.843,89 euro (of 24% van de totale 
inkomsten) kwam uit heel diverse bronnen. de 
infrastructuurwerken van de locatie de expeditie 
(renovatie van een industrieel pand tot kantoren en 
creatiestudio’s) kwam tot stand met kapitaalsubsi-
dies op Vlaams niveau (fonds Culturele infrastruc-
tuur of foCi) en op europees niveau (europees 
fonds voor regionale ontwikkeling of efro). an-
dere inkomsten werden verworven via een subsidie 
van de stad Gent (voornamelijk voor het Jeugdcir-
cusfestival dat plaatsvindt tijdens de Gentse fees-
ten), tewerkstelling via de sociale Maribel (een 
federale tewerkstellingsmaatregel om bijkomende 
arbeidsplaatsen te creëren in de non-profitsector, 
red.), lidgelden (voornamelijk vanuit ateliers), 
abonnementen en advertenties in het CircusMaga-
zine, inschrijvingen op vormingstrajecten ...

de verdeling van de uitgaven – weergegeven in 
grafiek 3 – reflecteert de vijf kerntaken van het Cir-
cuscentrum: 

1) artistieke ondersteuning (van onder meer het 
Jeugdcircusfestival en 6,40% voor producties via 
de ateliers);

2) vorming (vooral de circusateliers maar ook mas-
terclasses voor professionelen); 

3) erfgoed (archivering, ontsluiting via een data-
base van een archief en bibliotheek voor circus 
en kunst in de publieke ruimte (het vroegere sail 
– street arts information library, dat ruim 800 boe-
ken omvat), samenwerking met faro, de productie 
van een filmdocumentaire over oude circussen); 

4) communicatie en promotie (het tijdschrift Cir-
cusMagazine, website, nieuwsbrief, publicaties, 
perscommunicatie, stimuleren van aanwezigheid 
van Vlaamse groepen op belangrijke buitenlandse 
festivals zoals auch); 

5) organisatieontwikkeling (de totale overheadkost 
(personeel, huur kantoor ...) van de organisatie ligt 
op een gunstige 50,58 %).

431.940,36

70.007,03

13.538,29

135.115,07

203.366,92

artistieke ondersteuning
vorming
erfgoed
communicatie en promotie
organisatieontwikkeling

Grafiek 3: verdeling uitgaven binnen de werking van het Circuscentrum (2010)
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dat circus een enorme boom kent en aan populari-
teit wint bij een nieuwe, jonge generatie, toont zich 
vooral in het aantal nieuwe circusateliers in Vlaan-
deren en Brussel en hun deelnemers (zie grafiek 4). 
het aantal ateliers steeg van 5 (in 2001) naar 21 
(in 2010). het aantal deelnemers verviervoudigde 
zowat (van 994 in 2001 naar 3.778 in 2010). eve-
lyne Coussens gaat op p. 21 van deze publicatie 
dieper in op de opleidingen en atelierwerking. 

ook de belangstelling van de cultuurcentra voor 
circus is de afgelopen jaren toegenomen. exacte 
cijfers zijn niet voorhanden omdat de gegevensre-
gistratie van overheidswege over de werking van 
de cultuurcentra onvoldoende in detail gaat. deze 
registratie bestrijkt immers de 4 grote soorten ac-
tiviteiten (podium, educatieve activiteiten, tentoon-
stellingen en andere activiteiten) en wordt op het 
niveau van de podiumactiviteiten onderverdeeld in 
9 disciplines (theater, dans, populaire muziek, klas-
sieke muziek, wereldmuziek, muziektheater, litera-
tuur, amusement, film en audiovisuele media). aan-
gezien circus van vele markten thuis is, kan een 
circusvoorstelling zowel onder amusement, theater, 
dans als muziektheater belanden.

om een beeld te krijgen van de spreiding van cir-
cus in Vlaanderen en daarbuiten, verzamelde Cir-
cuscentrum – op basis van gegevens van spreiders 
(onderzoek van Miramiro) en gezelschappen – de 
volgende cijfers voor 2010: 

• Van de 146 cultuur- en gemeenschapscentra in 
Vlaanderen programmeerden er in 2010 52 cir-
cus. opmerkelijk is dat alle cultuurcentra in ca-
tegorie a circus programmeerden. de 52 centra 
die circus programmeerden, toonden voorstel-
lingen van in totaal 26 verschillende circusgroe-
pen, waaronder 17 Vlaamse. 

• op de 9 festivals die via het Circusdecreet onder-
steund werden, stonden in 2010 104 circusgroe-
pen geprogrammeerd, waaronder 32 Vlaamse. 

deze cijfers tonen aan dat de focus bij festivals 
vooral op het internationale ligt, terwijl de cultuur-
centra voornamelijk op talent van eigen bodem 
focussen (dit is deels inherent aan hun taak als pro-
motor en spreider van de kunsten in Vlaanderen, 
en vloeit deels voort uit financiële overwegingen).

Grafiek 5 en tabel 1 bundelen gegevens over de 
binnenlandse en internationale spreiding van 13 
Vlaamse circusgezelschappen. Welke zijn de be-
langrijkste buitenlanden voor deze gezelschap-
pen? in 2010 speelden zij in het totaal 184 voor-
stellingen in 16 verschillende landen, waarbij de 
bijhorende tabel het overzicht geeft. frankrijk steekt 
er bovenuit: 9 gezelschappen waren hier actief en 
twee derde van de buitenlandse voorstellingen 
werd hier opgevoerd, waarbij grote tournees van 
d’irque en fien en Cirq’ulation locale (dertig op-
voeringen en meer) een doorslaggevende rol spe-
len. andere belangrijke landen zijn nederland, 
duitsland en spanje. de aanwezigheid in een rist 
andere landen lijkt eerder incidenteel.

Grafiek 4: aantal circusateliers in Vlaanderen en hun deelnemers
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Koen Allary is directeur van het Circuscentrum. Tot 
2009 was hij programmator circus en humor in cc 
De Spil (Roeselare) en artistiek leider van Humoro-
logie (Marke/Kortrijk).

Ria Geenen is coördinator van het Circuscentrum. 
Van 2001 tot 2007 was ze directeur van Circus-
VLO, de toenmalige overkoepelende organisatie 
van circusateliers.

Grafiek 5: verhouding nationale – internationale spreiding bij Vlaamse gezelschappen (2010) 
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tabel 1: buitenlandse speelplekken Vlaamse gezelschappen (2010)

aantal voorstellingen aantal gezelschappen

frankrijk 106 65% 9

nederland 17 10% 7

duitsland 15 9% 5

spanje 12 7% 3

uK 3 2% 2

finland 1 1% 1

luxemburg 1 1% 1

Canada 1 1% 1

Zweden 1 1% 1

Portugal 1 1% 1

oostenrijk 1 1% 1

noorwegen 1 1% 1

China 1 1% 1

italië 1 1% 1

Polen 1 1% 1

Zwitserland 1 1% 1
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maandagavond zes uur. onder de kille 
neonverlichting van de sportzaal buitelt 
jong leven. Een vijftiental elfjarigen zijn 
druk in de weer met matten, hoepels, ton-
nen en eenwielers. Vandaag draait de les 
om ‘evenwicht’ en de begeleiders houden 
er stevig de hand in. Ze zijn joviaal maar 
streng, omdat veiligheid voorop staat. De 
kinderen luisteren aandachtig, al kunnen 
ze zich nauwelijks bedwingen bij het zien 
van al dat uitnodigende speelgoed. 

Circusplaneet, in de Gentse volkswijk de Brugse 
Poort, bestaat in 2011 vijftien jaar en is daarmee 
een van de oudste circusateliers van Vlaanderen. 
net zoals de andere drie ‘grote’ (leuven, Meche-
len, antwerpen) is Circusplaneet ontstaan in de 
jaren negentig en ervaart de organisatie de laatste 

vijf jaar een ware boom in ledenaantal. over heel 
Vlaanderen resulteerde de hausse in een geografi-
sche en numerieke uitbreiding tot 28 circusateliers. 
Momenteel zijn er 4.066 jongeren onder de acht-
tien jaar die wekelijks een of meerdere lessen vol-
gen in een circusatelier.

OP DE PLANEET 
DIE CIRCUS HEET
CIRCUS LEREN: VAN HOBBy TOT BEROEP

Evelyne Coussens

Circusworkshops voor kleuters op het Jeugdcircusfestival in Gent (foto: Maarten Verhelst)

Frankrijk blijkt nog steeds 
het gidsland te zijn. Het telt 
het meeste aantal scholen 

en het werkveld is met 
professionele standards 

uitgebouwd
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in heel europa hebben de 
jeugdcircussen zich ver-
enigd in het europese net-
werk european Youth Cir-
cus organisation (eYCo). 
het eYCo-netwerk verte-
genwoordigt op dit ogen-
blik acht landen: vijf ‘stich-
tende’ landen met een 
officieel erkende federatie 
(frankrijk, duitsland, nederland, finland, België) 
en drie landen met een nationale contactorganisa-
tie op weg naar een officiële nationale erkenning 
(spanje, italië en uK). samen vertegenwoordigen 
zij zo’n 500 jeugdcircussen die ruw geschat rond 
de 500.000 kinderen en jongeren bereiken. frank-
rijk blijkt nog steeds het gidsland te zijn. het telt 
het meeste aantal scholen en het werkveld is met 
professionele standards uitgebouwd. 

Cirkus in Beweging in leuven geeft zelfs cursussen 
voor kleuters vanaf drie jaar, de meeste Vlaamse 
circusateliers starten vanaf zes à zeven jaar. het 
artistieke kwaliteitsverschil tussen de Vlaamse ate-
liers is groot. dat heeft deels te maken met de on-

gelijke subsidiëring, waardoor de kleinere ateliers 
over minder geschikte infrastructuur beschikken, 
deels ook met de opleiding van de circusdocen-
ten. die hebben vaak een technische achtergrond 
maar zijn artistiek minder geschoold. het Cir-
cuscentrum zet in zijn beleid enerzijds in op de 
artistieke verheffing van de circusateliers, die de 
kweekvijver zijn voor de hele sector, anderzijds 
ook op het vergemakkelijken van de doorstroming 
naar het professionele veld.

in functie van die twee doelstellingen ontwikkelen 
zich vanaf zestien jaar twee verschillende sporen: 
een pedagogisch spoor, dat erop gericht is de op-
leiding van circusdocenten te verbeteren, en een 
artistiek spoor, dat de uitval van jongeren probeert 
tegen te gaan en hen tracht voor te bereiden op 
een professionele carrière. 

HET pEDAgogISCHE SpooR: EEn BETERE 
oplEIDIng ToT CIRCuSDoCEnT

Zestien jaar is een ‘gevaarlijke’ leeftijd voor vrije-
tijdsaanbieders: er opent zich een veld aan invul-
lingen, en wie zijn leden niet aan zich weet te 
binden, verliest ze. Wie graag wil doorgroeien 
als circuspedagoog moest tot voor kort wachten 
tot hij 21 was en een pedagogisch diploma had 
behaald. daarmee kon hij instappen in de for-
mation Pedagoqique, een voltijdse opleiding van 
een jaar in de Brusselse ecole de Cirque waarin 
circustechniek, theater en pedagogie aan bod ko-
men. de kandidaten zijn leerkrachten lichamelijke 
opvoeding, begeleiders uit de jeugdbeweging of 
professionele artiesten die graag willen lesgeven. 

Met de explosieve groei 
van de ateliers midden 
jaren negentig ontstond 
een nijpend gebrek aan 
circusdocenten. het Circus-
centrum startte daarom in 
samenwerking met Cirkus 
in Beweging met de BiC 
(Basisopleiding Circusdo-
cent): een beperkt basis-
programma van twintig 
dagen en twintig plaatsen, 

waarvoor de deelnemers minstens achttien jaar 
moeten zijn. technische voorkennis is niet vereist, 
maar het is aanbevolen actief te zijn in circus of 
jongerenwerk. ter vergelijking: in frankrijk telt het 
vrijetijdsnetwerk zo’n zeshonderd circusscholen en 
de basisopleiding biedt ‘maar’ zeventig plaatsen. 

de instroom van deze docenten met een basisoplei-
ding heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering in de 
ateliers, maar intussen volstaat ook deze stap niet 
meer. sinds kort is er daarom de cursus circus/jeug-
danimator (lesgever-assistent) die jongeren vanaf 
zestien jaar kunnen volgen. de cursus vindt jaarlijks 
plaats in neerpelt gedurende de paasvakantie en 
duurt zes dagen. aan het eind krijgen de jongeren 

het Gentse circusatelier Circusplaneet (foto: Circusplaneet)

ondanks de gestage 
artistieke opgang van 
de ateliers blijken de 

toelatingsproeven voor de 
Vlaamse jongeren vaak te 

hoog gegrepen
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een attest, waardoor ze in de ateliers kunnen inge-
zet worden als assistenten – en zo de ‘uitval’ van 
gemotiveerde jongeren wordt vermeden. 

HET ARTISTIEkE SpooR:  
HET gAT DICHTEn TuSSEn 
VRIJETIJDSATElIERS En HogESCHool

ook op het artistieke spoor begint alles bij de ate-
liers. sommige circusateliers hebben een productie-
groep, waarmee naar een volwaardige productie 
wordt toegewerkt. Productiegroepen kunnen bij het 
Circuscentrum ondersteuning aanvragen voor het 
inschakelen van gastcoa-
ches en ze kunnen deelne-
men aan een jaarlijks coa-
chingweekend (oktober). 
Wat het individuele traject 
betreft situeert zich echter 
een groot manco tussen 
de vrijetijdsateliers en de 
instap aan een circusho-
geschool in Brussel (esaC) 
of het buitenland (tilburg, 
londen, Montréal, Châlons ...). ondanks de ge-
stage artistieke opgang van de ateliers blijken de 
toelatingsproeven voor de Vlaamse jongeren vaak 
te hoog gegrepen – zeker in vergelijking met het ni-
veau van de franse kandidaten, die na de middel-

bare school kunnen instappen in een volwaardig 
voorbereidend jaar. in een poging om die kloof te 
dichten is er vanaf zestien jaar de esaC-stage voor 
getalenteerde jongeren, maar idealiter zou er ook 
in Vlaanderen een voorbereidend jaar komen. een 
tweede vangnet, zij het nog in de kinderschoenen, 
stoelt op de interesse vanuit de sporthumaniora om 
een optie circus in te richten. in de sporthumani-
ora van het leuvense redingenhof loopt in samen-
werking met Cirkus in Beweging een project in 
de eerste graad. (ter vergelijking: in Châlons-en-
Champagne, waar het Centre national des arts du 
Cirque (CnaC) gevestigd is, bestaat de mogelijk-
heid om zes jaar circushumaniora te volgen.) een 
van de oudste bemiddelaars tussen ateliers en ho-

geschool is espace Catas-
trophe, een Brusselse werk-
plaats voor circuskunsten 
die al sinds 1995 work-
shops en ateliers aanbiedt. 
hun krokusstage Jeu(x) de 
Piste richt zich op volwas-
senen gebeten door het 
circus, animatoren en kun-
stenaars uit andere discipli-
nes. in september 2010 ten 

slotte startte de Katholieke hogeschool limburg met 
een postgraduaat C.r.e.a.-tainment. de opleiding 
schoolt geaggregeerden bij in dans, muziek, the-
ater en circus. een ding is zeker: er beweegt iets, 
daar in de leegte tussen ateliers en hogescholen.

Werkplaats in de Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) in Brussel, een van de belangrijkste circushogescholen ter wereld.
(foto: Marie Bartoux)

'In een kunsthogeschool
wordt enkel artistiek

lesgegeven. Elke cursus, ook
de meest technische, staat

in functie van het artistieke.'
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DE HogESCHolEn

Vanaf achttien jaar kunnen jongeren meedoen aan 
een toelatingsproef voor een circushogeschool in 
binnen- of buitenland. de Brusselse hogeschool 
esaC, een van de acht erkende circushogescholen 
ter wereld, staat internationaal hoog aangeschre-
ven en de instroom van buitenlandse studenten is 
groot. in 2010 studeerden vier Vlaamse en vier 
Waalse studenten aan esaC, op een totaal van 
vijftig studenten. 

het Circusdecreet voorziet 
internationale beurzen om 
Vlaamse studenten naar 
het buitenland te sturen. 
de ene hogeschool is im-
mers de andere niet. de 
eigenheid van een circus-
hogeschool is afhankelijk 
van het beleid van de artis-
tiek leider, de aanwezige 
docenten, de pedagogi-
sche inbedding van het 
instituut en het omringende 
commerciële of subsidieklimaat. in Montréal (ecole 
nationale de Cirque de Montréal) en stockholm 
(Circushögskolan) is de opleiding eerder technisch. 
in tilburg (academy for Circus and Performance 
art – aCaPa), waar de opleiding ingebed is in een 
kunstencampus, waait een brede interdisciplinaire 
wind, maar de opleiding mist continuïteit in les-
gevers. Châlons (CnaC) is het meest traditionele 
bolwerk van nouveau cirque, in londen (the Circus 
space) legt men grote nadruk op zakelijke voor-
bereiding, gezien het ongunstige subsidieklimaat. 
en esaC? de Brusselse hogeschool bevindt zich 
ergens in het midden tussen een traditionele en een 
vernieuwende opleiding, tussen een technische en 
artistieke focus. al maakt artistiek leider Gerard 
fasoli nauwelijks onderscheid: ’in een kunsthoge-
school wordt enkel artistiek lesgegeven. elke cur-
sus, ook de meest technische, staat in functie van 
het artistieke.’

Gezien de technische en fysieke uitdagingen van 
het beroep en de noodzaak van gespecialiseerd 
materiaal, is het erg moeilijk om het als autodidact 
te maken – iris Carta en Jef naets van Circ’ombe-
lico zijn uitzonderingen die de regel bevestigen.

BolognA

de circushogescholen balanceren op het snijvlak 
van onderwijs en cultuur, en dat veroorzaakt span-
ningen. de onderwijshervormingen die Bologna 
voorschrijft voorzien dat ook de kunsthogescholen 
(P.a.r.t.s, la Cambre, esaC ...) toetreden tot gro-
tere interuniversitaire associaties – concreet moet 
esaC vanaf 2012 aansluiten bij de ulB. niet de 
pan-europese gedachte, maar de toepassing er-

van stuit fasoli tegen de 
borst. fasoli: ’ik sta ach-
ter de harmonisatie van 
het hoger onderwijs. al-
leen blijkt die gedachte in 
praktijk uit te draaien op 
een egalisatie, waarbij ie-
dereen dezelfde identiteit 
wordt aangemeten. de 
kunsthogescholen hebben 
een specifieke werking 
die hun functioneren en 
financieren bepaalt. door 
aansluiting bij de associa-
ties verliezen ze hun auto-

nomie. de vijftig studenten van esaC worden bij 
20.000 studenten van ulB gevoegd. Wat kan ooit 
hun vertegenwoordiging zijn?’

VAn DE SCHool nAAR HET VElD

de circusartiest die afstudeert aan een hogeschool 
wacht een stevige uitdaging: voet aan de grond 
krijgen in het kunstenveld. Met uitzondering van 
het dommelhof in neerpelt en recent de expeditie 
in Gent bestaan er geen circuswerkplaatsen die 
de kloof tussen de schoolverlaters en een eventu-
eel eerste projectsubsidie dichten. Wellicht is de 
specificiteit van de circusomgeving de boosdoe-
ner: het vinden van geschikte werkruimtes is niet 
evident. Jonge circusartiesten proberen residenties 
of coproducties los te peuteren bij Vlaamse cc’s of 
festivals, of ze vertrekken naar het buitenland. dat 
laatste gebeurt geregeld, de uitstroom van Vlaam-
se circusartiesten is groot. 

het valt op hoe weinig jonge circusgezelschappen 
werken met een regisseur of dramaturg. de verkla-
ring ligt in het feit dat circusgezelschappen collec-
tieven zijn. in de hogescholen worden de artiesten 
opgeleid als autonoom maker, niet als uitvoerder. 
toch zou het werken met een ‘extern oog’ de artis-
tieke kwaliteit van hun producties soms ten goede 
komen ...

‘Ik sta achter de 
harmonisatie van het hoger 

onderwijs. alleen blijkt 
die gedachte in praktijk 

uit te draaien op een 
egalisatie, waarbij iedereen 

dezelfde identiteit wordt 
aangemeten.’
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AAnBEVElIngEn VooR HET BElEID

Vanuit de onderbouw klinkt de opmerking dat als 
de markt groeit, de middelen die groei moeten vol-
gen. door het toenemende aantal ateliers wordt 
de ondersteuning per atelier kleiner. aan de in-
schrijvingsgelden wil het Circuscentrum niet raken: 
het vrijetijdscircus moet cultureel en sociaalecono-
misch toegankelijk blijven voor iedereen. Precies 
de spanning tussen streven naar artistieke kwaliteit 
en laagdrempelige vrijetijdsbesteding is een val-
kuil voor de circusateliers.

Vanuit de bovenbouw klinkt vooral de roep naar 
infrastructurele ondersteuning. over de geldelijke 
middelen klaagt esaC niet, enkel het gebrek aan 
infrastructuur belemmert de school in haar groei. 
de roep om een Vlaamse circushogeschool vindt 
fasoli gerechtvaardigd, al betwijfelt hij – met de 
kampende scholen in tilburg en rotterdam als 
voorbeeld – of een verdubbeling van het onder-
wijsaanbod in een landje als België een goede 
zaak is. Minister schauvliege opperde al het voor-
stel om esaC te steunen met Vlaams geld en er zo 
een unitaire circushogeschool van te maken, maar 
of dat in deze communautair gekleurde tijden een 
realistisch plan is, valt te betwijfelen. 

het staat in ieder geval vast dat de opleiding tot 
circusartiest al lang niet meer alleen gebeurt van 
vader op zoon zoals dat het geval is bij circusfa-
milies als de ronaldo’s. Maar de passie voor het 
circus is er zeker niet minder om. Wie het enthousi-
asme opsnuift van het kleurrijke jong geweld in Cir-
cusplaneet, beseft dat de professionalisering van 
het opleidingsveld een noodzakelijke stap is naar 
het uitbouwen van een volwaardige, dynamische 
kunstensector. 

Evelyne Coussens studeerde klassieke filologie 
aan de UGent en theaterwetenschappen aan de 
UA. Ze schrijft als freelance cultuurjournalist voor 
verschillende media (Zonemagazines, rekto:verso, 
etcetera) en werkte als redactrice mee aan verschil-
lende uitgaven over theater.

affiche van sorties 8, 9, 10 van esaC in la Villette, Parijs.

Het valt op hoe weinig 
jonge circus gezelschappen 
werken met een regisseur 

of dramaturg
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Alexander Vantournhout is één van de 
zeldzame Vlamingen die aan de wereld-
gerenommeerde Brusselse circusschool 
Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) 
afstudeerde. En nu is hij ook nog de dans-
opleiding aan p.A.R.T.S., de befaamde 
school van Anne Teresa De keersmaeker, 
begonnen. Zijn ambitie? Zelf voorstellin-
gen maken met dans en circus, maar ‘niet 
samen in de blender.’ 

roeselarenaar alexander Vantournhout (21) be-
gon op zijn twaalfde met circus. daarvoor had hij 
al aan competitieturnen, voetbal, ballet en judo 
gedaan. Goed voor zo’n vijfentwintig uur sport 
per week. Met circus vielen al die interesses als bij 
wonder bij elkaar. ‘ik leerde er diabolo en jongle-
ren, begon stilaan ook meer acrobatie te doen en 
ik ontdekte de toen nog nieuwe discipline van roue 
cyr (enkel rad).’ op zijn vijftiende gaf hij al les aan 
het roeselaarse circusatelier 
Jakkedoe (nu Woesh). Wat 
begon als een pure hobby, 
werd een passie. hij volgde 
stages in frankrijk, work-
shops bij espace Catastrop-
he in Brussel ...  

RARE HoBBy

op de middelbare school vonden de meeste 
leerlingen het maar een ‘rare’ vrijetijdsbesteding. 
‘”speel je voor clown? Wil je later bij Cirque du 
soleil?” dat waren meestal de standaardvragen. 
in West-Vlaanderen was de gewoonte om je kind 
naar een circusatelier te sturen toen nog niet zo 
ingeburgerd, zeker als je dat vergelijkt met leuven, 
waar het eerste atelier in Vlaanderen ontstond. 
daar is op woensdagnamiddag circusles volgen 
even gewoon als naar de voetbal, tekenacademie 
of jeugdbeweging gaan.’

Vantournhouts ouders hebben altijd heel positief 
tegenover zijn circusambities gestaan. ‘al raadden 
ze toen ik aan de esaC begon, toch een “vang-
net” aan, een academisch diploma. ik ben toen in 
avondschool met een topsportstatuut lichamelijke 
opvoeding aan de VuB gaan studeren.’

gESElECTEERD!

Bij het ingangsexamen aan de esaC waren on-
geveer honderd kandidaten, afkomstig uit Zuid-
amerika en europa, maar vooral uit frankrijk. ‘de 
meesten hadden al één of twee jaar voorbereiden-
de circusopleiding achter de rug (de zogenaamde 
écoles préparatoires), sommigen zelfs een studie 
van zes jaar circushumaniora (Châtellerault, frank-
rijk). dat bezorgde me als “amateurtje” wel even 
schrik. het ingangsexamen duurt een week: de eer-

ste drie dagen krijg je vooral 
algemene testen, met ook de 
typische toneelschoolklas-
siekers. dan vragen ze je 
bijvoorbeeld om spontaan te 
beginnen lachen en huilen. 
of om de meeste aandacht 
te trekken: je staat in een 
groep van tien à twintig en 
je moet ervoor zorgen dat 
iedereen jou ziet.’ 

Van de honderd kandidaten werden er uiteindelijk 
zeventien weerhouden, waaronder Vantournhout, 
die ingangsexamen deed met roue cyr en zich 
daarin verder specialiseerde. ‘het lesprogramma 
is niet te onderschatten. Je begint elke ochtend met 
een individuele opwarming, daarnaast heb je drie 
maal per week acrobatie gecombineerd met fy-
sieke training, twee maal per week is er ook dans, 
en – de hoofdmoot − elke dag oefen je je speciali-
teit. dat gebeurt in kleine groepjes, maximum met 
drie, vaak alleen, met een persoonlijke begeleider. 
die heeft je ook geselecteerd om aan de school te 
studeren en blijft drie jaar lang je mentor. het is 
ook voor die persoon dat je naar de school trekt. ’

ALEXANDER VANTOURNHOUT 
– CIRCUSARTIEST EN DANSER

Liv Laveyne

C l o S E - u p 

‘”speel je voor clown?  
Wil je later bij Cirque  

du soleil?” Dat 
waren meestal de 
standaardvragen.’
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alexander Vantournhout (foto: Phile deprez)
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VAn CIRCuS En DAnS

‘iedere circusschool heeft zijn eigen specialiteit: 
esaC is vooral gericht op creatief jongleren, roue 
cyr, ladder en acrobatie. Vooral in nieuwe disci-
plines en in de combinatie van disciplines toont 
esaC zich sterk.’ Vantournhouts personal trainer 
was ex-gymnast sven de Mey, die eerder de natio-
nale jeugdcompetitie turnen trainde. ‘Mijn discipli-
ne van roue cyr was zo recent dat hij vooral samen 
met mij zocht naar de mogelijkheden van wat je 
met zo’n rad allemaal kan. Zijn vrouw is danseres, 
waardoor hij heel open staat voor bewegingen uit 
de dans.’ 

het trainingsprogramma aan 
de esaC is zwaar. ‘soms 
raakte ik na een dag trainen 
’s avonds de trap niet meer 
op. Je gaat soms zo ver dat 
je zwart ziet voor de ogen.’ in zijn tweede jaar was 
Vantournhout vier maanden buiten strijd door een 
overbelasting van zijn polsen. ‘sommige dokters 
raadden me aan ermee te stoppen, maar dat wou 
ik niet. ik ben mijn training gaan aanpassen. aange-
zien jongleren, acrobatie en roue cyr op dat moment 
te zwaar waren, nam ik mijn toevlucht tot dans. en 
dat is achteraf gezien een zegen gebleken.’

Vantournhout, die ook stages deed bij Vandekey-
bus’ ultima Vez, zit momenteel in zijn eerste jaar 
aan P.a.r.t.s.. een hele aanpassing, op verschil-
lende vlakken. ‘na die jaren individuele training 
voelt het vreemd om nu weer “één van de klas” 
te zijn. Maar vooral qua bewegen is het aanpas-
sen. de release -techniek die op P.a.r.t.s. wordt 
aangeleerd, focust op de natuurlijke flow van het 
lichaam en is erop gericht zo weinig mogelijk de 
spieren te belasten. in P.a.r.t.s. heb ik opnieuw le-
ren wandelen. als danser moet je lichaam volledig 
recht staan. als circusartiest zijn vooral mijn buik- 
en borstpieren heel goed ontwikkeld. Mijn lichaam 
is “vergroeid” geraakt met het rad.’

gEEn CoCA ColA In DE BlEnDER

de keuze van een circusartiest om na zijn opleiding 
naar een dansschool te gaan, is vrij ongewoon. 
‘lesgeven is nooit mijn doel geweest en met een 
circusgezelschap meereizen zag ik niet zitten. de 
student die met mij aan esaC roue cyr heeft ge-
volgd, zit nu bij Cirque du soleil. dat is mijn am-
bitie niet. Je bent er deel van een machinerie, een 
fabriek. Val je uit door een blessure, dan staat er 
meteen een vervanger klaar. ook artistiek gezien is 
dat copy-paste: die speuren tegenwoordig heel de 
wereld af naar interessante nieuwigheden of ver-

rassende acts en kopen dan 
de rechten op. Cirque du so-
leil is een product. net zoals 
Coca Cola.’

Vantournhout wil in de toe-
komst vooral zelf zijn eigen 

producties maken. Met circus én dans. hij is geen 
fan van de cross-over tussen dans, theater en circus 
die momenteel zo ’in’ is. ‘door die elementen in 
de blender te steken, verliezen ze elk hun kleur. ik 
vind het interessanter om die verschillende kleuren 
naast elkaar te laten zien. als je als circusartiest 
goed genoeg bent, heb je geen theater of illustra-
tieve choreografietjes nodig. Meer expressie werkt 
tegen omdat het vaak te veel zegt. een truc is al 
een persoonlijk onderzoek, het concept van een 
nummer: daarin zie je al persoonlijkheid. daar-
voor heb je geen personage nodig.’ 

C l o S E - u p 

‘In P.a.r.t.s. heb  
ik opnieuw leren  

wandelen.’ 
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Zoals elke ontvoogdende kunstvorm zoekt 
ook circus een grotere afzetmarkt. Die 
dient zich tot nog toe vooral in de cultuur-
centra aan: circustheater raakt er steeds 
meer onder dak. Toch geven zowel orga-
nisatoren als circusartiesten aan dat er in 
deze jonge vrijage nog veel te winnen valt. 

dat circus traditioneel op spektakel speelt, heeft 
er vanzelf een evenementiële cultuurvorm van ge-
maakt. het hoorde op het marktplein, tussen de 
mensen. dat presentatiemodel is terug te brengen 
tot de middeleeuwen, waar de volkse cultuur al-
tijd toekwam, zich letterlijk ontplooide en weer 
opbrak, terwijl de hogere cultuur door de eeuwen 
steeds meer naar de bolwerken trok. Voor circusar-
tiesten, zoals voor marktkramers, gold het motto 
van ‘vrijheid blijheid’, in hun eigen mobiele infra-
structuur. het volk kwam errond staan, in plaats 
van dat het publiek ervoor ging zitten. Zo gaat dat 
met meer open evenementen.

niet verwonderlijk dat, toen vanaf de jaren zeven-
tig ook de lagere cultuur een zaak werd van (lo-
kale) overheden en het festivalformat ingang vond, 
circus vooral zijn plek vond in het circuit van stads- 
en zomerfestivals: georganiseerde feestelijkheid 
als (cultuurtoeristische) magneet voor het brede pu-
bliek. Ga het lijstje maar na van culturele instanties 
die het meeste expertise hebben in circustheater: 
de Zomer van antwerpen, theater op de Markt, 
humorologie, Miramiro ... deze festivals vormen 
nog steeds springplank én uithangbord van het in-
ternationale circustheater: het zijn in Vlaanderen 
de enige creatieplekken, de eerste podia voor ar-
tiesten, en het uitstalraam waar programmatoren 
onder tijdsdruk langs trekken met hun winkelkar-
retje. Kortom: festivals blijven dé sluiswachters in 
circustheaterland.

VAN DE PISTE 
NAAR DE PODIA
CIRCUS IN DE CULTUUR- EN kUNSTENCENTRA

Wouter Hillaert

Da/Fort – Cie Circ’ombelico (beeld: Circ’ombelico)

C l o S E - u p 
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TWEERICHTIngSVERkEER nAAR  
DE BAkEnS 

op zich delen de cultuurcentra, toonbeeld van 
vastgebetonneerde infrastructuur voor theater, een-
zelfde gemeenschapsfilosofie als festivals. Maar 
ze zijn gegrondvest op een 
totaal andere traditie: cul-
tuurspreiding als Bildung. 
Volgens het oorspronkelijke 
motto van de jonge cc’s van 
minister frans Van Mechelen 
(CVP) ‘zou ook de postbode 
naar jazz luisteren’, als ho-
gere cultuurvorm. en met traditioneel circus is nog 
geen lokale burger ontvoogd. Circus hoorde bui-
ten de culturele bakens en bolwerken.

dat is nu al een tijd aan het veranderen. Ver-
scheidene cultuurcentra (de Warande, de spil, 
leopoldsburg, heist-op-den-Berg ...) hebben naast 
of binnen hun vaste podiumprogramma plaats in-
geruimd voor circustheater. in de eerste plaats ligt 

dat aan hun eigen geëvolueerde rol. ‘naast een 
klassieke plek voor podiumkunsten willen we als 
regionaal centrum ook een beetje de Zomer van 
antwerpen zijn, maar dan tijdens het seizoen’, 
zegt Bert heylen van de Warande. ‘ook voor een 
breder publiek zoeken we naar een aanbod met 
kwaliteit.’ die publieksverbreding, waarvoor circus 
als visuele kunstvorm extra troeven heeft, past in 
nieuwe decretale taken als ‘cultuurparticipatie’. 
daarnaast zijn cc’s behalve richtingaanwijzers 
voor de kunsten, veel meer breedbeeldspiegels 
geworden van de culturele veelsoortigheid. Ze bie-
den hun meer gesegmenteerde publiek nu graag 
een waaier aan. 

in de tweede plaats, maar niet minder cruciaal, 
zijn er de artistieke ontwikkelingen binnen de cir-
cuskunsten zelf. de laatste tien jaar is er een hele 
beweging aan groepen ontstaan voor wie circus-
technieken veeleer het middel zijn voor een dieper 
verhaal, een meergelaagde dramaturgie of een 
poëtisch vormonderzoek. ook in Vlaanderen is 
deze nouveau cirque, mee dankzij het Circusde-
creet en het Circuscentrum, aan een opmars bezig. 
het geeft de circuskunsten een artistieke surplus die 
klassieke programmatoren makkelijker herkennen 
als ‘kwaliteit’, met daarbij nog het extraatje van 
een technische vakbeheersing die in het Vlaamse 
theater eerder schaars geworden is. ‘ik program-
meer circustheater ook gewoon voor het plezier 
om vaste kunstkijkers van hun stoel te blazen’, be-
sluit heylen. ‘Plots ontdekken ze een kwaliteit die 
veel verder gaat dan de kunstjes waarmee ze het 
genre associëren.’

DE SCHAApJES op HET DRogE

op zich tonen jonge Vlaamse circusgezelschap-
pen zich verheugd over die nieuwe interesse bij 
cultuurcentra. de voornaamste reden is een weinig 
prozaïsche. ‘Mochten cc’s ons niet programmeren, 
hadden we nauwelijks werk in eigen land’, aldus 
iris Carta van het jonge Circ’ombelico. ‘daarvoor 
telt België veel te weinig festivals.’ het is een 
plaatje dat voor bijna alle Vlaamse circustheater-
gezelschappen geldt. net als Vlaamse dans blijkt 

ook circustheater vooral een 
exportproduct. ‘tachtig pro-
cent van onze tijd spelen we 
in het buitenland: van Japan 
tot Brazilië, maar vooral in 
frankrijk’, rekent dirk Van 
Boxelaere van d’irque & 
fien voor. ‘nu thassos onze 

zaalversie van Carrousel des moutons (2010) ver-
deelt in de cultuurcentra, kunnen familie en vrien-
den eindelijk eens komen kijken waar we al die tijd 
eigenlijk mee bezig zijn. ons doet het extra deugd 
om eens wat vaker thuis te zijn.’ 

een kleine rondvraag bij verkoopbureaus als thas-
sos leert dat slechts een kleine minderheid zo ge-
spreid raakt. ‘Veel circustheatergroepen vragen 

Carrousel des Moutons – d'irque en fien (foto: lotte Van herwegen)

‘Mochten cc’s ons niet 
programmeren, hadden 
we nauwelijks werk in 

eigen land.’ 
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om met ons samen te werken, maar daarvoor blijft 
de afname bij cultuurcentra te klein’, aldus Kristof 
smet van Bis Produkties, dat momenteel enkel Cir-
q’ulation locale verdeelt. ‘al is de kwaliteit van hun 
werk zeker gegroeid, en tonen cultuurcentra meer 
interesse, circustheater blijft binnen het explode-
rende aanbod toch een niche.’ Bij frans Brood, dat 
sinds jaar en dag Circus ronaldo verkoopt, plus 
Circ’ombelico en Circo ripopolo, ziet lisbet Van 
de sype wel evoluties. ‘eerst waren er steeds meer 
festivals die circustheatergroepen gingen program-
meren. daar is hun aandeel dus sterk gegroeid. de 
voorbije jaren wilden ook steeds meer cultuurcen-
tra de tentvoorstellingen van Circus ronaldo. en nu 
zien we in binnen- en buitenland een groeiende 
interesse voor circusvoorstellingen in zalen. Zelf 
hebben we in ons aanbod nooit een aparte klem-
toon gelegd op circus, maar nu dit genre rijper en 
rijker geworden is, willen we een diversiteit van 
Vlaamse en internationale circusproducties met in-
ternationale potentie verder begeleiden.’

ook om inhoudelijke redenen wil iris Carta van 
Circ’om belico meer op cc’s mikken. ‘het past in 
onze reisfilosofie om naar de kleine gemeenten te 
gaan. Zo wordt Da/Fort (2011), onze camionvoor-
stelling, in frankrijk vaak uitgenodigd door grote 
regiotheaters, die ons dan naar allerlei cultuur-
arme gehuchten sturen. in Vlaanderen kennen we 
dat niet, daar stoot je meteen op de cultuurcentra. 
We spelen er graag, omdat je er nog echte ver-
wondering voelt. festivals, hoe sfeervol en gezellig 
ook, zijn soms te zeer supermarkten geworden. er 
is zoveel input dat het moeilijker wordt om voor die 
kleine magie open te blijven staan.’ 

dat de gezelschappen vragende partij zijn voor 
meer speelkansen in de zaal, zet zich door in hun 
creatiemodel. net als Circus ronaldo biedt ook 
d’irque & fien Carrousel des moutons, gemaakt 
en gespeeld op zomerfestivals, in een speciale 
zaalversie aan. het verschil is groot, laat dirk Van 
Boxelaere verstaan. ‘Binnen komt de poëzie er veel 
sterker uit, omdat we met een strak lichtplan en 
meer effecten werken. Buiten speel je met de reac-
ties van het publiek, waardoor alles iets avontuur-
lijker blijft.’ het is zeker geen algemene tendens. 
Carta vindt dat denken in binnen- en buitenversies 
van eenzelfde voorstelling net vreemd. ‘Bij Circ’om-
belico maken wij daar voor het creatieproces een 
artistieke keuze in. Zelf zijn wij de circusfilosofie 
méér gaan aanhangen om uit de black box te tre-
den, omdat we voelen dat daar echt ons hart ligt. 
Wij houden van de magie van het reizende circus.’ 

BEmInD, mAAR onBEkEnD

de nieuwe vrijage tussen circustheater en cultuur-
centra is zeker nog geen bloeiend huwelijk. Vooral 
Carta ervaart bij centra vaak nog te weinig fee-
ling en zelfs respect voor circuskunst. ‘Veel orga-
nisatoren blijven “circus” associëren met schattige 
animatie voor “de kindjes”. alsof circustheater niet 

ook diepgang kan betekenen.’ Zo worden Circ’om-
belico en andere groepen vaak geprogrammeerd 
als jeugdtheater, terwijl in frankrijk elk groot thea-
terhuis nouveau cirque programmeert als volwaar-
dig onderdeel van zijn avondaanbod. ‘hier zijn 
we al blij met de groeiende interesse’, aldus Carta. 
‘Nouveau cirque is in België nog erg jong: zowel 
programmatoren als artiesten zijn nog op zoek 
naar hun plaats in het veld. Je zou willen dat beide 
partijen nog wat meer experimenteren, sneller aan 
de codes morrelen.’ 

er zijn ook de praktische perikelen. specifieke 
technische faciliteiten voor circusproducties, zo-
als zaalhoogte, kan zeker niet elk cultuurcentrum 
voorzien. ‘Veel centra werken bovendien nog erg 
ambtelijk, wat soms botst met onze flexibiliteit, ze-
ker voor buitenwerk en de papierwinkel die daar-
bij komt kijken.’ ook financieel moet een centrum 
extra moeite doen. Circus is duurder dan de ge-
middelde theaterproductie. ‘het vraagt dus geduld 
en overtuigingskracht om in de centra te spelen’, 
besluit Carta. 

I, Mistress & Wife – Babafish (foto: Jeunes talents Cirque europe)
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Bert heylen van de Warande erkent wat je bij wel 
meer podiumprogrammatoren (en critici) hoort: hij 
is geen kenner, en mist de tijd om zich echt in het 
circustheatercircuit te verdiepen. ‘ik ga te weinig 
kijken om jonge groepen direct te spotten, maar 
bezoek wel de festivals: niet enkel de Vlaamse, 
maar ook het off-festival in avignon of het londen 
Mime festival.’ internationaal vindt heylen het aan-
bod zeker breed genoeg om zowel experimentele 
pareltjes als meer toegankelijke shows te vinden. 
‘in eigen land daarentegen is het moeilijker kiezen. 
ook volgend seizoen tonen we behalve d’irque & 
fien enkel internationaal werk.’ 

het is een cruciale vraag: 
in hoeverre voelen cultuur-
centra zich mee verantwoor-
delijk voor de lancering en 
ontvoogding van de binnen-
landse scène, ook producti-
oneel? ‘Zelf worstel ik met 
die verantwoordelijkheid’, 
bekent heylen. ‘op zich zie ik wel een rol weg-
gelegd: zo hebben we dit jaar sweatshop repe-
titieruimte verleend voor hun nieuwe creatie op 
humorologie. Maar in een discipline waarvoor je 
nog publiek moet opbouwen, moet jong werk er 
ook meteen knal op zijn. dat is een moeilijk span-
ningsveld. ik geloof dan ook dat huizen met meer 
expertise, zoals dommelhof, beter geschikt zijn om 
te coproduceren.’ 

DATEn mET DE ToEkomST

uiteindelijk blijkt circustheater het verhaal van alle 
prefix-theater (figurentheater, visueel theater, ooit 
jeugdtheater): hard strijden tegen vooroordelen en 
gebrek aan inzicht bij pers, publiek en program-
matoren, zonder daar in eigen rangen al de meest 
overtuigende artistieke wapens voor te hebben. het 
maakt van de emancipatie van circustheater een ge-
vecht om symbolisch kapitaal. alleen, bieden de cul-
tuurcentra dat wel? een openluchtdiscipline die nu 
ook in de roma mag spelen, lijkt wel ‘binnen’, maar 
blijft voor de echte ‘waardemeesters’ in het Vlaamse 

theaterveld nog steeds ‘out’. 
het heeft bijna iets tragisch, 
hoe hoog mikkende circus-
theatergezelschappen ook 
moeten onderhandelen met 
minder artistiek geïnteres-
seerde ‘publiekswerkers’ van 
cc’s om zichzelf op de kaart 
te zetten, terwijl de logische 

partners voor hun groeiscenario eigenlijk de kun-
stencentra zijn.

Bij Vooruit hebben ze de boodschap alvast be-
grepen. sinds dit seizoen toont het kunstenhuis 
een keur van circuscreaties uit het internationale 
netwerk Jeunes talents Cirque europe. ‘Zo onder-
zoeken we mogelijke linken met evoluties in dans 
en performance’, aldus luc dewaele van Vooruit. 
‘Voor een stuk brengt circus ook een ander publiek 
mee.’ Wel geeft dewaele toe dat Vooruit nog de 
kat uit de boom kijkt. het circusaanbod past meer 
in een politiek om boeiende Gentse partners als 
het Circuscentrum te faciliteren in hun eigen par-
cours. het gaat dan ook niet om eigen program-
mering, laat staan om een nieuw speerpunt van 
Vooruit. ‘We vinden het vooral interessant om te 
zien hoe een en ander in dit veld evolueert.’

openen zich daar op termijn mogelijkheden? iris 
Carta vindt ze alvast wenselijk. ‘er is zoveel nood 
aan gewaagde cross-overs! en aan meer durf, bij 
programmatoren én artiesten. Zelf voel ik me nog 
te weinig zeker over mijn artistieke ontwikkeling 
om zomaar aan te kloppen bij een kunstencen-
trum, maar ik geloof wel erg in de kracht van circus 
voor de hele podiumkunsten.’

Wouter Hillaert is freelance theaterjournalist voor 
onder meer de standaard en rekto:verso.

‘Veel organisatoren blijven 
“circus” associëren met 
schattige animatie voor 

“de kindjes”.’ 
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Hasselt, augustus 2010. De veertiende 
editie van het tweejaarlijkse openlucht-
theaterfestival Theater op de markt zit er 
bijna op. In de artiestentent verzamelen 
meer dan honderd circus- en straatthe-
aterartiesten om afscheid te nemen van 
‘hun marc’. De kleine bedeesde man met 
baard wordt op de schouders genomen 
en bedolven onder de bedankingen. Het 
orkest van de franse circuscompagnie 
Rasposo speelt tot diep in de nacht. Dit is 
niet het einde maar de voortzetting van 
een never ending story. 

Veertig jaar lang heeft Marc Celis (62), die in 
september dit jaar definitief op pensioen gaat, 
de circus- en straattheaterkunsten gepromoot. als 
directeur van productiecentrum dommelhof en 
als oprichter van theater op de Markt en het Cir-
cusfestival.

Celis, van opleiding sociaal-cultureel werker, be-
gon in 1971 als programmator van familie- en 
later ook volwassenentheater in het neerpeltse 
dommelhof. ‘aanvankelijk nam dommelhof als pro-
vinciaal initiatief vooral de rol van cultuurcentrum 
op zich met een brede programmatie theater, dans 
en muziek voor heel noord-limburg’, vertelt Celis, 
‘al zijn we altijd wel een bui-
tenbeentje geweest binnen 
het groeiende circuit van de 
cultuurcentra. ons eerste lus-
trum, de vijfde verjaardag 
van dommelhof, vierden we 
met een kunstmarkt met klei-
ne circusacts en interventies 
op straat.’ 

door de toenemende groei van stedelijke cultuur-
centra drong zich een herprofilering op. in eerste 
instantie gebeurde dat met de organisatie van een 
poppenfestival, sinds eind jaren negentig focust 
dommelhof op circus en openluchttheater. Zo werd 
dommelhof ook de uitvalsbasis voor theater op de 
Markt, het openluchttheaterfestival dat in de even 
jaren tijdens de zomer plaatsvindt in hasselt en 
in de oneven jaren afgewisseld wordt met een cir-
cusfestival tijdens de herfst in neerpelt. 

‘de tijd was er rijp voor: er ontwikkelde zich ont-
zettend veel interessants in frankrijk, zowel op vlak 
van openluchttheater als wat betreft vernieuwing 
in het circus, maar al die voorstellingen kreeg je 
zelden of nooit in Vlaanderen te zien. dommelhof 
heeft die pioniersrol op zich genomen.’ door veel 
op prospectie in het buitenland te gaan, maakte 
Celis de opkomst van de nouveau cirque in frank-
rijk van dichtbij mee. ‘die eerste festivaljaren lag 
de focus vooral op frans en spaans circus, want 
Vlaanderen was behalve de nomadische circussen 
een braakland. enkel de ronaldo’s sloegen een an-
dere weg in met Fili (2000-2001), een voorstelling 
die we coproduceerden.’

BlInD DATE

hoe vreemd het nu misschien in de oren klinkt, 
theater op de Markt en het Circusfestival waren 
nochtans geen instant succes. ‘tijdens de eerste 
edities van theater op de Markt ronselden we de 
avond voor een voorstelling scoutsjongeren die 
in de buurt kampeerden om toch maar publiek 
te hebben’, herinnert Celis zich. intussen trok de 
laatste editie van theater op de Markt 110.000 
bezoekers en ook het kleinschaliger Circusfesti-

val doet het lang niet slecht 
(30.000 toeschouwers in 
2009). ‘Je moet als festival 
een vertrouwensband op-
bouwen met je publiek en 
daar gaat tijd over. Circus 
vindt op een andere manier 
zijn publiek dan bijvoor-
beeld het reguliere theater. 
daar gaat het publiek vaak 

af op een naam: ze gaan naar tg stan of naar 
de KVs of ze willen die of die acteur aan het werk 
zien. Voor circus geldt dat niet. Gerenommeerde 
gezelschappen als stalker of acrobat doen bij de 
meeste toeschouwers geen belletje rinkelen. Voor 
het gros van het publiek blijft circus vooralsnog een 
blind date. dan komt het erop aan vanuit je organi-
satie vertrouwen te winnen. Mensen moeten weten 
dat als ze op die plek circus gaan zien, dat het de 
moeite zal zijn. theater op de Markt is het label, 
de referentie.’ 

‘Die eerste festivaljaren  
lag de focus vooral op 
Frans en spaans circus, 
want Vlaanderen was  

een braakland.’ 

C l o S E - u p 

mARC CELIS – DE mAN ACHTER 
DOmmELHOf, HET CIRCUSfESTIVAL 
EN THEATER OP DE mARkT

Liv Laveyne
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dat label, dat keurmerk, is een gevolg van een 
jarenlange kijkervaring en intense prospectie. ‘in 
het begin durfde ik al eens zaken programmeren 
die “van horen zeggen” bijzonder sterk waren of 
waarvan ik een videofragment zag, maar de erva-
ring leert dat je zelf moet gaan zien en live erva-
ren. Voor elke programmator geldt: er is maar één 
goede leerschool en dat is veel voorstellingen zien, 
en dus ook veel slechte dingen zien. Je moet niet 
te “vies” zijn om voor één voorstelling achthonderd 
kilometer te rijden. Mijn criterium is altijd geweest: 
kwaliteit brengen voor een breed publiek, maar 
steek er ook enkele randgevallen tussen want daar-
in zitten vaak de interessan-
tere evoluties. ‘

‘Circustheater in Vlaanderen 
is op dit moment nog altijd 
zeer pril, maar is wel goed 
bezig. We brengen niet de 
grote commerciële kaskra-
kers maar kleine fijne artis-
tieke projecten zoals Cie ea eo met m2 (2009). het 
circus uit Catalonië, scandinavië en australië biedt 
op dit ogenblik interessante perspectieven. Maar 
daar hangt natuurlijk een serieus prijskaartje aan 
vast. afspraken en samenwerkingen binnen de sec-
tor zijn dan ook cruciaal om die producties hier te 
kunnen tonen.’

samen met de andere grote festivals Miramiro 
(Gent) en humorologie (Marke/Kortrijk) ging the-
ater op de Markt in 2009 over van het Kunsten-
decreet (festivals) naar het Circusdecreet. Concur-
rentie tussen de festivals om de nieuwste en beste 
voorstellingen te tonen is er volgens Celis niet. ‘ik 
heb liever dat een voorstelling goed ingespeeld bij 
ons staat dan dat we per se de première hebben.’ 

het succes van circus op die festivals is ook de 
cultuurhuizen niet ontgaan. steeds meer cultuur-
centra – maar sinds kort ook een kunstencentrum 
als de Gentse Vooruit – nemen circus op in hun 
programmatie. ‘Circus zit in de lift bij het publiek. 
het publiek wil opnieuw verwonderd worden. Cir-
cus is daar een krachtig middel toe. alleen moet 
je je altijd hoeden voor de hype. Want voor je het 
weet is zo’n hype ook weer over en wordt het aan-
tal speelplekken teruggeschroefd. het circus is nog 
altijd een wereld van einzelgängers, van lonesome 
cowboys en vrije vogels. net daarom is het be-
langrijk dat er op organisatorisch vlak, qua beleid 
en spreiding, een continuïteit wordt uitgebouwd, 
met goed georganiseerde netwerken, zoals bij-
voorbeeld voor jonge artiesten met het europees 
netwerk Jeunes talents Cirque.’ 

DE STIJl DommElHof

inmiddels is theater op de Markt uitgegroeid tot 
een europese topper binnen de openluchttheater- 
en circustheaterfestivals met niet enkel een louter 
receptieve werking, maar ook een creatieluik. 
dommelhof vormt daarin de centrale spil met zijn 
productiecentrum dat Belgische en internationale 
artiesten verblijf en werkplek biedt. ‘decoratelier, 
technische begeleiding, slaapplaats en eten: alles 
is erop voorzien dat de artiesten zich hier 24 uur 
op 24 kunnen bezig houden met enkel en alleen 
de artistieke creatie’, aldus Celis. de grote troef 

van dommelhof? ‘het klinkt 
misschien raar, maar er is in 
neerpelt weinig te doen. dit 
is geen grote stad, er is wei-
nig afleiding. het isolement 
is groot waardoor de arties-
ten wel moeten werken aan 
hun productie’, lacht Celis. 

‘het grote voordeel is dat in dommelhof alles op 
één plaats gecentraliseerd is. Werken, eten, sla-
pen: het gebeurt allemaal op het domein zelf. dit 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het franse straat-
theaterfestival in aurillac dat een productiecel – Le 
Parapluie – heeft met ateliers, maar waar de arties-
ten elke avond nog wel vijftien kilometer moeten rij-
den naar hun logement.’ Gezelschappen worden 
ook aangetrokken door ‘de stijl dommelhof’. ‘dat 
gaat over kleine dingen: gastvrijheid, jovialiteit, 
gratis koffie in plaats van jetons, maar vooral het 
feit dat hier voor hen een ploeg klaarstaat met een 
jarenlange technische expertise en – als ze dat 
wensen – ook een artistieke visie.’ 

‘ik hoop dat wanneer ik met pensioen ben, die ”stijl 
dommelhof” blijft. tegelijk zijn er nog enkele werk-
punten: het zou goed zijn moest dommelhof naast 
de festivals ook tijdens het jaar op continuere basis 
een publiek kunnen bewegen. Zoals de kunsten-
centra, die een gelijkaardige labofunctie hebben, 
dat ook doen. ik denk dat er ook gewerkt moet 
worden aan creatieve kruisbestuivingen tussen 
dommelhof en de reguliere kunstencentra.’ 

Wie Celis uiteindelijk zal opvolgen, was bij het ter 
perse gaan van deze Courant nog niet bekend. 
‘Maar wie het ook wordt, ik heb er het volste ver-
trouwen in, want doorheen de jaren heb ik een 
sterke ploeg rond mij opgebouwd. Zij zijn de han-
den en het hart van dommelhof.’ 

‘Het publiek wil opnieuw 
verwonderd worden. 

Circus is daar een  
krachtig middel toe.’

C l o S E - u p 
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CIRCUSTERmINOLOGIE 
IN BEELD
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Hendrik Van Doorn is grafisch vormgever en 
sinds 1994 als acteur een vaste waarde binnen 
Toneelgroep Ceremonia.
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‘Theater en circus waren lange tijd één en 
wat ooit gescheiden werd, wordt weer 
verliefd.’ Zo stelde Danny Ronaldo, regis-
seur en clown bij Circus Ronaldo, in een 
interview met De standaard naar aanlei-
ding van zijn vertolking in het theaterstuk 
Minnevozen (2009-2010) van Ensemble le-
porello. De hedendaagse opvoeringsprak-
tijk in Vlaanderen lijkt zijn gelijk te bewij-
zen: steeds meer theater zoekt inspiratie 
in het circus en steeds meer circus zoekt 
aansluiting bij theater (en dans). maar is 
die kruisbestuiving ook voor beiden een 
meerwaarde?

als de wegen van theater en circus scheidden, waar 
situeert die breuk zich dan? op het gevaar af in ver-
algemeningen te vallen, zou je kunnen stellen dat 
de scheidslijn tussen theater en circus die was tussen 
kunst en entertainment, tussen vooral voor volwas-
senen en vooral voor kinderen, tussen een verhaal 
vertellen en nummertjes opvoeren, tussen rechthoe-
kige scène en ronde piste.

Wat theater en circus gemeen hebben – en bij uit-
breiding alle kunsten – is dat ze op de een of an-
dere manier een vorm van ‘herkennen’ zijn. Qua 
denkbeelden, gedragingen, emoties: het is een her-
kennen van het persoonlijke in het universele. Maar 
wat circus voorheeft op theater, is de directheid van 
die herkenning. Bij het toneel – zoals we dat door-
gaans gewoon zijn – gaat met het opgaan van het 
doek ons brein aan het malen om de personages, 
een verhaal, een regieconcept te ontdekken en be-
grijpen. het oude – in de zin van klassieke – circus 
wil niks betekenen, niks meer zeggen. het spreekt 
(meestal zonder woorden) door te ‘zijn’. het is wat 
het is, wat op dat moment bezig is. in die zin is het 
circus door de nadrukkelijke focus op het fysieke 
lichaam in het reële ‘nu’ nauwer verwant aan dans 
en performance.

dat circuslichaam is erop gericht te verwonderen, 
spanning op te wekken. niet zoals de fictie van een 
theaterstuk meeslepend kan zijn: wat je bij circus 
op het puntje van je stoel houdt, is een reële span-
ning: het mogelijke gevaar van een misser van de 

LIEfDE OP HET  
EERSTE GEzICHT,  
EN OP HET TwEEDE?
OVER CIRCUS EN THEATER 

Liv Laveyne

Circenses – Circus ronaldo (foto: Benny de Grove)
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messenwerper of een val van de acrobaat. Met die 
spanning/verwondering komt ook de magie van 
het circus. ‘Je ziet er mensen die niet op hun voe-
ten maar op hun handen lopen. en je beseft plots 
weer hoe bijzonder het is om mens te zijn. dat ver-
geet je soms als je in de winkelstraat wandelt of 
met de auto in de file staat’, zegt danny ronaldo. 
‘het hoofd van ons, hedendaagse mensen, is over-
belast, het buikgevoel onderontwikkeld. het theater, 
dat zich sinds de franse revolutie vooral op het “tot 
inzichten brengen” heeft gericht, beseft dat daar 
zijn toekomst ligt: in het “tot gevoel brengen”.’ het 
verklaart ook de populariteit vandaag de dag van 
andere traditionele cultuurvormen zoals poppen-
spel en comedy. toeval of niet: twee van de groot-
ste publiekstrekkers de afgelopen jaren wat betreft 
de cross-over tussen circus, humor en theater, waren 
Cucinema (2010-2011, laika/Circo ripopolo) waar-
in een driegangenmenu gekoppeld werd aan cine-
ma en slapstick en La Cucina dell’Arte (2003-2004) 
van Circus ronaldo waarin commedia-dell’artege-
wijs gejongleerd werd met pizza’s. het ‘buikgevoel’ 
werd hier letterlijk aan eten gekoppeld. 

een reële verwondering, directe (non-verbale) com-
municatie, een appel aan het gevoel, en een grote 
toegankelijkheid: laat die sterktes van het circus nu 
net de reden zijn waarom het hedendaagse theater 
graag teruggrijpt naar circus. of niet? 

THEATER DIngT nAAR DE HAnD  
VAn HET CIRCuS

Maandagnamiddag. een circustent op het gras-
perk voor cultuurcentrum de Westrand in dilbeek, 
Vlaamse rand Brussel. enkele klassen troepen sa-
men. een mix van nationaliteiten en talen, vooral 
frans en nederlands. het ongeduld bij de kinderen 
is groot. straks mogen ze die tent in. dat op zich 
heeft al iets magisch: de houten bankjes, de geur 
van het plastic zeil en de stoffige piste. Met veel 
goesting zien ze de voorstelling Fietsen (2010-2011) 
van jeugdtheater luxemburg en Circus Marcel, be-
ginnen. het gaat over een klein meisje dat wil leren 
fietsen op een échte fiets (in 
plaats van een driewieler) 
en terechtkomt in een cir-
cus. Maar de aandacht van 
het jonge publiekje slabakt 
zienderogen. Zeker, de (ne-
derlandse) taal vormt voor 
velen een barrière (‘Qu’est-
ce qu’elle dit?’), maar we horen ook (in een mixtaal-
tje): ‘Wanneer begint de cirque?’ de twee vragen 
duiden meteen op twee euvels bij deze cross-over: 
een (talig) verhaal en de niet-ingeloste verwachting 
verwonderd te worden door circuskunsten (de finale 
niet te na gesproken). De cirque is hier weinig meer 
dan het decor waarin het theaterstuk zich afspeelt. 

de afgelopen jaren waren er wel meer theatervoor-
stellingen in Vlaanderen die op deze wijze inspira-
tie zochten in het circus: Circusnachten (2007-2008, 
laika/’t arsenaal), ROM (2005-2006, froe froe/

stap), The Flying Karamazov Brothers (2007-2008, 
4hoog), De Marcellini’s (2008-2009, hetPaleis) 
en De slag bij Dobor (2009-2010, hetPaleis) of 
recent nog D.I.E.L. (2010-2011, Cie Ca). in al deze 
voorstellingen is circus louter de achtergrond voor 
het theatrale verhaal. Wat daarbij opvalt, is dat 
het theater vooral aangetrokken wordt door de 

grauwe/rauwere kant van 
circus: het zwerversbestaan, 
de freaks, de vergane glorie, 
de patina, het oude nomadi-
sche circus op zijn tandvlees. 
Zelden of nooit krijg je een 
andersoortig of andere kant 
van het circus te zien. en ja, 

er wordt wel eens melancholisch op een trapeze ge-
schommeld, op een eenwieler gefietst of een rode 
neus opgezet, maar – zonder af te doen aan de 
artistieke verdiensten van deze voorstellingen – het 
blijft theater over circus. of liever: het toont een cli-
chébeeld van het oude circus. onderhevig aan een 
soort romantische Sehnsucht.

in voorstellingen waar circus wel degelijk meer is 
dan het schilderachtige achtergronddoek, wordt uit-
gepakt met de fysieke kunde van de circusartiest: 
het ‘vallende lichaam’ van cascadeur régis leroy 

Cucinema – laika & Circo ripopolo (foto: laika)

De slag bij Dobor – hetPaleis (foto: Kurt Van der elst)

‘Het theater beseft  
dat daar zijn toekomst  
ligt: in het “tot gevoel 

brengen”.’ 
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in Woudlingen (2010-2011, Kopergietery) of slan-
genmens iona Kewney in VSPRS (2005-2006, les 
Ballets C de la B). of de commedia dell’arte clowne-
rie van stef Geers in Cucinema (2010-2011, laika/
Circo ripopolo) en danny ronaldo in Minnevozen 
(2009-2010, ensemble leporello). ‘het is belangrijk 
om niet uit trendgevoeligheid aan cross-overs doen, 
de noodzaak moet dieper liggen’, zegt danny ro-
naldo over Minnevozen, waarin regisseur dirk op-
staele een toneelklassieker van Marivaux verbond 
aan commedia dell’arte en opera. ‘het gaat om het 
samenbrengen van mensen die heel verschillende 
invloeden en opleidingen hebben, die vanuit ande-
re bodems sap uit de grond zuigen. een interessante 
cross-over draait niet om het uiterlijke: om hoeveel 
verschillende soorten bladeren – theater, dans, film, 
circus, muziek – je in de kruin van een boom kunt 
hangen. dan krijg je pas een cirque in de negatieve 
zin van het woord. het gaat om de vermenging van 
dat sap en welk plantje daaruit groeit. ik wil met 
Circus ronaldo al heel lang August, August, August, 
een theaterstuk van Pavel Kohout, brengen. niet om-
dat het theater is waar je vlotjes enkele circusacts 
kan invoegen, maar omdat het onmiskenbaar de 
circusziel en het circus als metafoor voor de maat-
schappij vat.’

DE omgEkEERDE BEWEgIng:  
CIRCuS VERSmElT mET THEATER

en wat met het circus dat het kruispunt met theater 
oversteekt? terwijl internationaal gezien de tendens 
van het circustheater samenvalt met het ‘nieuwe cir-
cus’ (nouveau cirque), dat zich eind jaren zeventig 
in frankrijk en Canada ontwikkelde met Cirque 
Baroque, Cirque Plume en Cirque du soleil als 
voornaamste exponenten, heeft het circustheater in 
Vlaanderen net ingang gevonden met het ‘oude’ no-
madische Circus ronaldo. in de jaren negentig ging 
het klassieke circus van Johnny ronaldo onder in-
vloed van zijn zoons danny 
en david vernieuwing zoe-
ken net door aan te sluiten bij 
de oudere tradities, de com-
media dell’arte en het oude 
circustheater. de hereniging 
van theater en circus is daar-
bij niet alleen een algemeen 
historische erfenis, maar 
maakt ook deel uit van de ei-
gen familiegeschiedenis. de betovergrootvader van 
Johnny ronaldo was immers getrouwd met een ac-
trice van een rondtrekkend komediantengezelschap, 
dat een mix bracht tussen toneel en clownerie. 

‘natuurlijk was het een beetje de spreekwoordelijke 
vadermoord, die ik op mijn zeventiende pleegde, 
door radicaal te willen breken met het klassieke 
circus zoals mijn vader dat bracht,’ zegt danny ro-
naldo over die switch. ‘Maar het was meer dan dat. 
ik wou niet langer een makkelijk tijdverdrijf zijn, ik 
was het beu om als circusartiest het opvulsel tussen 
de popcorn en de ijskreem te zijn. theatermensen 

denken vaak dat uitgejouwd of weggefloten wor-
den het ergste is, maar ik zeg je: niets is zo erg als 
onverschilligheid. ouders die gewoon blij zijn dat 
ze twee uur circus als babysit hebben. Wij hebben 
ondervonden dat het circustheater dat we brengen 
te kinderlijk is voor kinderen. een volwassene is kind 
geweest, kan afstand nemen en herkent de nostal-
gie. een kind kan dat nog niet.’ Circus ronaldo richt 
zich vandaag de dag dan ook vooral tot een vol-
wassen (theater)publiek, de ‘circusnummertjes’ staan 
in functie van een groter theatraal verhaal, er is een 
overkoepelende regie en spektakel wordt afgewis-
seld met intimiteit. dat toont zich ook in ronaldo’s 
recentste productie Circenses (2008-2009), waarbij 
het publiek de twee kanten van het circusleven te 
zien krijgt: het leven voor en achter de schermen. 
Qua opzet doet de voorstelling denken aan de to-
neelkomedie Noises Off (1982) van Michael frayn 
en bovendien spelen de ronaldo’s met het in theater 
levende cliché van het versleten, aftandse circus.

het aantal circusgezelschappen in Vlaanderen dat 
de cross-over maakt met theater is intussen talrijk, 
zij het met wisselende resultaten. soms dient de mix 
om een gebrek aan inhoud en variatie in spel te 
maskeren zoals in Carrousel des Moutons (2010) 
van d’irque en fien (muziek en jonglerie rond een 
theatrale installatie van een pianocarrousel). Kan 
het jonge gezelschap Cie ea eo met m2 (2009) reke-
nen op straffe jongleerkunsten binnen een strak en 
boeiend regieconcept dan zijn de enkele verbale 
tussenvoegsels de tang op het varken. Cie todavia 
poogde in SHIFT (2009) circusartiesten, dansers en 
acteurs te laten samenwerken, maar verzandde in 
een loungy sfeertje waar circus niet meer op ver-
wondering kon bogen. Infundibulum (2009) van 
feria Musica had weliswaar een ontzagwekkend 
decor en enkele stunts, maar vergat in zijn drang 
naar conceptuele kunstzinnigheid de circuskunsten. 
en de dwang van een verhaaltje zorgde bij Sibling 
(2010) van sweatshop Cie dat circus nauwelijks bo-
ven het rommeltje van theater en projectie uitkwam.

het grootste euvel bij veel 
circusartiesten is dat ze een 
eenzijdig idee hebben van 
wat theater en acteren is. Bij 
hen leeft nog het idee van 
het klassieke dramatische 
theater volgens aristoteles’ 
Poëtica (mimesis, tekst als 
centraal gegeven). terwijl 

veel hedendaags zogenaamd ‘post-dramatisch’ 
theater (bijvoorbeeld Jan fabre, needcompany, 
romeo Castellucci, Pippo delbono) noch een 
mimetische representatie van de wereld, noch de 
tekst vooropstellen. ‘de tekst wordt net als beeld, 
lichaam, geluid gezien als een “teken”. de onderlin-
ge verbondenheid van deze tekens creëert in eerste 
instantie een zintuiglijke gebeurtenis voor de toe-
schouwer. deze zintuiglijke belevenis van het hele 
gebeuren − dus ook van de tekst − staat boven het 
“begrijpen”, “het betekenis geven aan” en het “cog-
nitief herkennen van het gebeuren”’, aldus de duitse 
theaterwetenschapper lehmann. het hedendaagse 

Het grootste euvel bij 
veel circusartiesten is 

dat ze een eenzijdig idee 
hebben van wat theater 

en acteren is
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circustheater dient ook het post-dramatische theater 
te omarmen, in het volle besef dat het daarmee de 
sterktes van het circus omarmt.

Momenteel laat het circustheater in frankrijk (waar-
op Vlaanderen twintig jaar na dato inpikte) de uit-
wassen van de cross-over zien: ‘het circus is tussen 
haakjes komen te staan, de circustechniek boet erbij 
in, dramaturgie en concept staan voorop. Waar 
circus het voordeel had universeel te zijn, komen 
nu steeds meer beperkingen opzetten. in frankrijk 
is het zelfs zo dat circussen extra subsidie krijgen 
als ze de franse taal in de kijker zetten. Maar het 
gebruik van tekst vergroot wel meteen de afstand 
tot een anderstalig publiek. Circus zou geen uitleg 
mogen behoeven, het gaat om beleven’, aldus Marc 
Celis van theater op de Markt. 

tegelijk toont zich echter ook een tegenbeweging 
met circus dat teruggrijpt naar de puurste vorm van 
het kunnen, dat de theatraliteit zoekt binnen zijn 
genre of discipline. dat geldt in Vlaanderen tot op 
zekere hoogte voor m2 (2009)van Cie ea eo als-
ook voor de intieme acrobatie in Da/Fort (2011) van 
Circ’ombelico. dat net de makers van deze laatste 
voorstelling geen professionele circusopleiding heb-
ben genoten, kan beschouwd worden als een teken 
aan de wand. 

het is opmerkelijk dat veel circusgroepen op het mo-
ment dat ze theater implementeren, net hun circus-
sterktes verloochenen: verhaal en taal nemen het over 
van beeldende kracht, begrijpen wordt belangrijker 
dan voelen (betekenen belangrijker dan zijn), echt-
heid wordt doen alsof, kunde legt het af tegen kunst 
(het afzweren van techniek, metier). het gevolg is een 
indirectheid die soms drempelverhogend werkt.

CRuCIAlE VRAgEn

een korte doorlichting van enkele recente cross-
overs tussen circus en theater in Vlaanderen doet be-
sluiten dat deze huwelijken lang niet altijd a match 
made in heaven zijn. Volgende vragen dienen te 
worden gesteld:

1) Wat is specifiek aan het eigen medium? Wat zijn 
de sterktes en hoe kunnen die ingezet worden? tech-
niek is daarbij een middel, geen doel op zich, ook 
in het circus.

2) Wat is de noodzaak van de cross-over? Waarom 
zoeken naar aansluiting met andere disciplines? 
Welke meerwaarde willen de makers bekomen?

3) ligt het heil van de cross-over in de vermenging 
van genres en disciplines (om tot ‘podiumkunsten’ te 
komen zoals een groep als Cirq’ulation locale voor-
opstelt) of zijn de sterktes van elk genre en discipline 
beter zichtbaar wanneer ze naast elkaar bestaan 
in een voorstelling (zoals alexander Vantournhout 
elders in deze publicatie betoogt)? 

4) hebben theater en circus geen te eenzijdig, ver-
ouderd beeld van elkaar (klassiek dramatisch thea-
ter en het gepatineerde huifkarcircus)? 

5) is theater wel de automatische partner voor cir-
cus, of bewijst de praktijk dat dans en performance 
betere minnaars zijn?

6) (er)kent het circus wel voldoende zijn eigen sterk-
tes?

SHIFT – Cie todavia (foto: Jan daems) Infundibulum – feria Musica (foto: antoinette Chaudron)
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In 2013 maakt theatermaker Arne Sierens 
een productie rond Ensor waarbij acteurs 
en circusartiesten elkaar zullen ontmoe-
ten. Het belooft een bijzondere samen-
werking te worden, zeker als je weet dat 
Sierens erg kritisch staat tegenover de 
cross-over tussen circus en theater.

Vorig jaar dropte arne sierens een bommetje in 
een interview met CircusMagazine toen hij stelde: 
‘er wordt overal beweerd dat het circus aan een 
wederopstanding bezig is. ik vind van niet. Cir-
cus gaat te veel op in theater en ondertussen zijn 
we het echte circus aan het kwijtspelen.’ hoog 
tijd dus om hem samen te 
zetten met Koen allary, di-
recteur van het Vlaams Cir-
cuscentrum en wél een be-
liever in de verbintenis van 
circus met theater. ‘ik zal al-
tijd onthouden wat een Bra-
ziliaanse circusartiest me  
ooit zei: “le cirque, c’est 
la mère de tous les arts”. dat klopt, een goede 
circusvoorstelling brengt disciplines samen. de 
cross-over tussen circus en theater is een wezen-
lijke artistieke zoektocht. Circusartiesten zijn in de 
geschiedenis altijd de eersten geweest om over 
het muurtje te kijken: naar andere kunstvormen 
zoals dans en theater, maar ook naar weten-
schappelijke uitvindingen zoals de gloeilamp of 
indertijd de cinema. dat alles met de bedoeling 
om te zien hoe ze die konden integreren binnen 
de eigen discipline. dat is nu net het avant-gardis-
tische karakter van circus.’

arne, jij hebt gerede twijfels bij die cross
overs?

Sierens: ik ben niet tegen cross-overs, zolang 
ze de voorstelling maar ten goede komen, en dat 

is zelden het geval. Vroeger had je een circusdi-
recteur die een achttal acts kocht en dan had hij 
zijn ‘programma’. er was wat jonglerie, acroba-
tie en trapeze, een act met de tijgers, de clowns: 
een nummer duurde hoogstens twaalf minuten en 
met dat ene nummer konden artiesten vaak jaren 
toeren. Veel clowns maakten hoogstens drie acts 
in hun hele leven, maar ze verfijnden die wel en 
schaafden voortdurend bij. nu is er een hele ge-
neratie circusartiesten die zegt ‘laten we eens een 
voorstelling van vijftig minuten maken’. dan gaat 
het vaak maar over één discipline en rekken ze 
hun kunstjes met een theatraal verhaaltje en al-
lerlei multimedia. terwijl het waarachtige metier, 

het jarenlange verfijnen 
van een act, verwatert. het 
enige wat ik zie is dat de 
acts langer worden en zeker 
niet interessanter. Je krijgt 
veertig minuten slecht patro-
nagetoneel en tien minuten 
knap circus te zien.

Allary: ik geef toe dat er veel middelmatig cir-
custheater is, maar een echte goede voorstelling 
slaagt er wel in om theater en circus op een interes-
sante manier te combineren. elke artiest probeert 
zijn publiek mee te nemen in zijn eigen universum. 
de vraag is: hoe doe je dat door op een koord 
te lopen? door er een theatraliteit, een dramatiek 
aan te geven. als die koordloper tussen de torens 
van twee kathedralen loopt, is het publiek muisstil 
van verwondering. doet hij dezelfde act op één 
meter van de grond, dan kijkt geen hond daar-
van op. terwijl het principe eigenlijk hetzelfde is. 
de traditionele nomadische circussen creëren ook 
zo’n universum: de oude woonwagens, de tenten, 
de geur van het zagemeel in de piste. natuurlijk 
zijn circustechnieken belangrijk, maar of je nu kan 
jongleren met zeven dan wel met negen ballen, 
maakt voor het publiek eigenlijk niet uit.

‘HET CIRCUS  
IS TE PREUTS’ 
THEATERmAkER ARNE SIERENS EN 
CIRCUSCENTRUmDIRECTEUR kOEN ALLARy OVER  
DE CROSS-OVER TUSSEN CIRCUS EN THEATER

Liv Laveyne

‘Circusartiesten zijn in 
de geschiedenis altijd de 
eersten geweest om over 

het muurtje te kijken.’ 
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Koen allary en arne sierens  (foto: Phile deprez)
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Het circustheater zoekt naar een over
koepelend verhaal, een regie, een dra
maturgie. Jij arne, bent duidelijk meer 
fan van de ‘nummertjes’.

S: ook de theaterstukken die ik maak, laten zich 
vaak lezen als een aaneenschakeling van num-
mertjes. Trouwfeesten en processen enzovoorts 
(2006) begint met Johan heldenbergh die een 
tapdansje doet, daarna komt er een clownesk 
nummer waarin twee mannen elkaar tegenkomen, 
dan is er een scène waarin iedereen door elkaar 
in de piste loopt als een soort paardennummer. 
en in een theaterstuk moet je ook bijtijds ‘de leeu-
wen binnentrekken’ zoals ik dat noem: een scène 
die de adrenaline van het 
publiek oppompt, iets dat 
wild en irrationeel is. Veel 
hedendaags circus is vies 
van nummertjes brengen en 
plaatst daar een verglijden 
van sferen tegenover. ik hou 
van contrast, ritmering van 
scènes gelijk het klappen 
van de zweep, variatie.

A: ik ben zo geen fan van ‘nummertjes’ in het cir-
cus. ik merk bij mezelf en bij het publiek dat er bij 
samengestelde programma’s een soort catalogus-
effect ontstaat in de trant van ‘dat nummer vind ik 
leuk en dat niet’. alsof het over een zetel gaat! en 
ergens als bindmiddel tussen al die ‘plaatjes’ is er 
een presentator.’ 

S: ik beschouw nummers niet als aparte plaatjes. 
Met het amalgaam schep je een totaalmetafoor 
van de wereld. Bij het klassieke circus had je in 
het begin van de avond de parade waarbij de 
artiesten samen de piste rondliepen. Wanneer ik 
in een toneelvoorstelling tien mensen de scène zie 
opkomen, is mijn eerste vraag: wat hebben die 
met mekaar te maken? er moet een soort gemeen-
schap zijn. die samenhorigheid ontstaat niet op 
een avond, daar moet tijd over gaan. Maar die 
verschillen in leeftijd, opleiding en specialiteit 
zorgen wel voor een extra gelaagdheid, vergelijk-
baar met het duitse ensembletheater waar acteurs 
van twintig en zeventig samen op de bühne staan.

Veel circustheater ruilt de piste ook in 
voor de bühne, de black box van de the
aterzaal. 

S: de piste is iets heel moois. het is een grond-
vorm bijna zo oud als de mensheid zelf. ik stond 
onlangs voor het eerst in mijn leven in het antieke 
theater van epidaurus. die cirkelvorm – je moet 
er Jung maar op na lezen – heeft iets bijzonder 
ritueels, dat heeft te maken met trance, het onbe-
wuste. in het theater zijn we van die grondvorm 
gaan afwijken en dat zie je nu ook gebeuren in 

het circus. Circus dat frontaal werkt, gaat volgens 
mij voorbij aan de essentie van circus: het ritueel 
van samen iets beleven.

A: een theaterscène kan dat volgens mij net zo 
goed bereiken. het ene is niet beter dan het an-
dere ... 

S: daar twijfel ik sterk aan. ik raak er steeds meer 
van overtuigd dat het ritueel samen zijn in een 
frontale theatervorm onmogelijk is. niet voor niets 
is de piste een vaak terugkerende vorm in mijn 
werk: de ijsbaan in Maria Eeuwigdurende Bijstand 
(2004), de circuspiste in Trouwfeesten en Proces-
sen enzovoorts (2006). ik hou van het gevaar dat 

zo’n opstelling inhoudt: de 
toeschouwers zitten aan 
alle kanten, als artiest kan 
je je niet onttrekken aan 
hun blikken, en ook het pu-
bliek ziet elkaar. Je bent je 
er voortdurend van bewust 
dat je samen naar iets kijkt, 
samen iets beleeft.

A: in Wallonië bestaat nog steeds de zogenaam-
de art forain waarbij theater wordt gespeeld in 
een tent op het marktplein. die vorm is in Vlaande-
ren volledig verdwenen.

Gaat met het verdwijnen van (wilde) die
ren nog een essentieel element van het 
circus verloren?

S: ik betreur het enorm dat de Vlaamse overheid 
een ontradingsbeleid voert voor circussen met 
dieren. ik snap dat niet: er bestaan hondenclubs 
waar honden aan ballroomdancing doen met hun 
baasje, om nog maar te zwijgen over de wijze 
waarop de Weense ruiterpaarden worden gedrild 
of tijdens Waregem Koerse tien paarden tegelijk 
de beek induiken. dat mag allemaal, maar die-
ren in het circus, ho maar. natuurlijk, ik vind ook 
dat die beesten goed verzorgd moeten worden 
en dat daar een strikte reglementering voor moet 
zijn, maar als de circussen aan die voorwaarden 
voldoen, waarom niet? het animale is voor mij on-
losmakelijk verbonden aan het circus. dat gaat op-
nieuw om dat rituele, het gecontroleerde oncontro-
leerbare. de shows van Bartabas bijvoorbeeld, en 
de manier waarop die met zijn beesten omgaat, 
dat is ronduit fascinerend. dat overstijgt het circus: 
dat gaat over de relatie tussen mens en dier. 

A: ik vind dat het zogezegde verbod op dieren 
nu te veel als excuus gebruikt wordt door veel 
nomadische circussen. alsof ze daardoor enorm 
veel publiek hebben verloren; ik ben daar niet van 
overtuigd. dieren in een show brengen staat niet 
garant voor een betere voorstelling. ik ben het er-
mee eens dat dieren in het circus bij het erfgoed 

‘In het circus heerst de 
valse perceptie dat dans  
en theater gemakkelijk  

te integreren zijn.’ 
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en de perceptie van circus horen. Maar er heerst 
nu een zwart-witdiscussie in een veranderende 
maatschappelijke context. op Vlaams niveau kun-
nen circussen met dieren toeren, alleen kunnen ze 
geen subsidies krijgen. steden en gemeenten kun-
nen op basis van hun autonomie zelf extra regle-
mentering uitvaardigen die circussen met dieren 
verbiedt, wat dan ook gebeurt. Kortom, geen evi-
dente materie. hoe dan ook, het zou jammer zijn 
als dressuur als discipline verdwijnt. het paard bij-
voorbeeld, neemt toch een prominente plaats in in 
het circusverleden.

Jullie zijn het allebei over één iets eens: er 
is veel middelmatig circustheater. Waar 
loopt het precies fout?

S: de cross-over moet in de artiest zelf zitten, an-
ders werkt het niet. Kijk naar een circusartiest als 
Johann le Guillerme van Cirque ici: die denkt als 
een theatermaker, beweegt als een danser. het-
zelfde geldt voor een danseres als eleanor Bauer 
die tegelijk een bijzondere comédienne is. Ze 
doen het er niet bewust om, ze zijn gewoon zo.

A: Wanneer het theater naar het circus kijkt, beseft 
het dat er een aantal technische aspecten zijn die 
je moet verwerven. Koorddansen, jongleren: dat 
vraagt om metier, om training. omgekeerd heerst 
er in het circus de valse per-
ceptie dat dans en theater 
gemakkelijk te integreren 
zijn. Maar het theater vergt 
evenzeer stielkennis. acte-
ren is een metier. Vaak is het 
rampzalig als een circusar-
tiest acteert. hij brengt wel 
zijn act, maar trekt niet zijn 
wereld binnen.

S: de grootste circusartiesten zijn niet degenen 
met de spectaculairste act, maar zijn de beste 
performers. ik zag ooit een olifantentemmer in het 
italiaanse circus florilegio; die gast kwam op alsof 
hij klaar was om met zijn olifanten de Pyreneeën 
over te trekken. nog voor hij ook maar iets had 
gedaan, kwam een heel verhaal bij mij binnen.

Is het samenwerken met een theaterre
gisseur, een choreograaf, een dramaturg 
een oplossing om ‘die wereld binnen te 
trekken’?

S: ik denk dat veel circusgroepen daar inderdaad 
baat bij zouden hebben. Mocht een circusgezel-
schap mij vragen om hen te regisseren, dan zou 
ik daar met veel goesting aan beginnen. al zou 
ik na een tijd wellicht stoppen omdat ik zou mer-
ken dat ze als acteurs niet genoeg getraind zijn. 
dat zal dan ook de uitdaging worden in de ensor-
voorstelling waarbij ik zowel met acteurs als met 

circusartiesten zal werken. ik zal moeten aanvoe-
len of ik die circusmensen al dan niet laat acteren. 
ik hoop in essentie tot een gemeenschappelijke, 
nieuwe taal komen die geen circus en geen the-
ater is. als artiest een wereld binnen brengen, is 
iets dat je kunt leren, kunt trainen. alleen hebben 
circusartiesten en de opleidingen daar te weinig 
aandacht voor. het komt erop aan veel te gaan 
kijken en stages te volgen, niet alleen binnen je ei-
gen discipline maar bijvoorbeeld ook over hoe je 
in een ruimte moet staan. Circus blijft vaak – ook 
letterlijk − in hetzelfde kringetje draaien.

A: er wordt veel geëxperimenteerd in circus maar 
binnen een heel afgebakend gebiedje, vooral op 
het vlak van circustechnieken. de recente dans- en 
theatergeschiedenis toont aan hoe die evolutie 
veel verder gaat dan techniek alleen: hoe ver ga 
je in waarachtigheid, hoe zet je je fysiek in, hoe 
ver ga je in naakt, in de relatie tot het publiek 
enzovoort? ook het meeste hedendaagse circus 
blijft op dat vlak mooi binnen de lijntjes kleuren. 
dat is bizar, zeker omdat circus een erg lichame-
lijke vorm is van op een podium staan. en toch lijkt 
het tegelijk dat lichaam te willen verbergen.

S: dat zie je ook op het vlak van clownerie. de 
lach was vroeger niet zozeer het doel op zich, 
maar een middel om het mens-zijn te beleven. 

Zoals de circusclowns in 
het voormalige oostblok: 
die clowns waren vaak niet 
grappig, maar agressief 
en wrang en uitten op die 
manier ook kritiek op het 
regime. in die zin sloten ze 
aan bij de traditie van de 
buffones in het oude circus: 
de buffon was een clown, 
maar dan van de duivelse, 

mismaakte, venijnige soort. nu zijn de meeste 
clowns veredelde stand-upcomedians of poëtische 
watjes. ik merk een soort schaamte onder circusar-
tiesten: ‘ik ben er, maar toch niet helemaal’. dat 
gaat niet. Je moet er volledig durven staan in je 
totaliteit als mens. een australische circusgroep als 
acrobat durft dat wel en dat lef mis ik bij veel 
Vlaamse circusgroepen. het Vlaamse circus moet 
van zijn preutsheid af wil het zijn zieltje tonen.

‘Er wordt veel  
geëxperimenteerd in  

circus maar binnen een  
heel afgebakend  

gebiedje.’ 
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Appris par Corps – Cie un loup pour l’homme (foto: Joris hol)
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Circus is onmiskenbaar een internationaal 
gegeven. Bestaat er zoiets als een frans, 
nederlands, Engels, Vlaams of Waals cir-
cus? De globalisering vertaalt zich ook in 
het hedendaagse circus. 

sinds het begin van de eenentwintigste eeuw lijkt 
de lange traditie van rondtrekkende artiesten en 
circusvoorstellingen een nieuwe vlucht te nemen. 
Gerenommeerde scholen zoals de École natio-
nale de Cirque van Montréal, de École supérieure 
des arts du Cirque in Brussel en het Centre natio-
nal des arts du Cirque in Châlons-en-Champagne 
trekken studenten aan uit alle landen. Circusscho-
len als deze, met een internationale dimensie, 
koesteren niet enkel hun kosmopolitische karakter 
maar vangen ook studenten op uit landen waar het 
aanbod aan professionele opleidingen beperkter 
is. er bestaan ook europese samenwerkingsver-
banden die zich wijden aan levenslange scholing, 
zoals Échanges pédagogiques européens, Circon-
nection of PasseparCirque. dankzij de steun van 
het gemeenschapsprogramma leonardo da Vinci 
hebben deze samenwerkingsverbanden gezorgd 
voor de uitwisseling van technische knowhow en 
de doorstroming van vernieuwende ideeën in het 
hedendaagse circus.

Maar vooral de spelers op het terrein (festivals, 
residenties en programmatoren) hebben begelei-
dende projecten ontwikkeld die bijzonder structu-
rerend zijn en de taak overnemen van het zwakke, 
soms zelfs onbestaande, plaatselijke cultuurbeleid 
in europa. talrijke organisatoren hebben artistieke 
gezelschappen reële mogelijkheden aangeboden 
voor de creatie, de spreiding en de promotie van 
hun voorstellingen. deze samenwerkingsprojecten, 
of ze zich nu richten op een geografische zone 
dan wel op een bepaald stadium in het produc-
tieproces, hebben een concrete impact op de nog 
jonge circussector, die onvoldoende uitgerust en 
gefinancierd is. Zo bewerkstelligt Circ que o bilate-
rale uitwisselingen tussen het zuiden van frankrijk 
en het noorden van spanje, organiseert het new 
nordic Circus network het artistieke mentoring 
programma Juggling the arts, biedt het project 
trans-Mission residentiële ondersteuning, zetten 
Jeunes talents Cirque europe een hulpprogramma 

op voor de productie van opkomende artiesten ... 
allemaal leveren ze een bijdrage ter ondersteu-
ning van de sector.

deze internationale mobiliteit (van artiesten, cre-
aties, knowhow en ideeën) dient weliswaar nog 
ondersteund en versterkt te worden, maar heeft al 
aanzienlijk bijgedragen tot het ontstaan van een 
gevarieerd en rijk hedendaags arsenaal aan cir-
cusperformances binnen europa. helaas is er vaak 
te weinig plaatselijke ondersteuning op politiek en 
institutioneel vlak, om meer gewicht aan deze be-
weging te kunnen geven. Zo blijven volledige ge-
bieden (en miljoenen europese burgers) verstoken 
van het beleven van hedendaags circus: een groot 
deel van Midden- en oost-europa, de Baltische 
staten, het Middellandse Zeegebied ...

de internationale dimensie van het circus en de 
recente europese structurering vinden we subtiel 
terug in de kunststromingen. ook die zijn suprana-
tionaal en worden steeds minder bepaald door de 
plaatselijke culturele situatie waar ze tot stand ko-
men. Bestaat er vandaag de dag een frans, fins of 
Canadees circus? Zeker is dat allerminst. er is een 
globalisering aan de gang die ook in de andere 
kunstdisciplines merkbaar is.

HET ‘ECHTE’ CIRCuS

een eerste trend die zich binnen europa aftekent, 
is een ‘terugkeer naar de bron’ (ook al heeft dit 
verleden esthetisch gezien nooit bestaan). na ja-
ren van multidisciplinair experimenteren wil een 
nieuwe generatie circusartiesten zich ontdoen van 
alles wat ze achtereenvolgens ontleend hebben 
aan de verschillende podiumkunsten, en zo het 
‘echte’ circus (terug)vinden. de artiesten hebben 
er behoefte aan zich beter te definiëren en terug 
te keren naar de roots van het circus. Verschillende 
recente voorstellingen getuigen van deze herbron-
ning: Urban Rabbits, geregisseerd door de hon-
gaar Árpád schilling; Testé-Détesté van het franse 
collectief BaM; het werk van het franse gezel-
schap un loup pour l’homme of van de engelsman 
John-Paul Zaccarini ...

ENkELE SUPRANATIONALE 
TRENDS: TERUG NAAR DE 
BRON, mixed media EN 
urban circus
VERNIEUwING IN HET CIRCUS IN EEN 
INTERNATIONAAL PERSPECTIEf

Yohann Floch
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het interessante aan deze trend is dat hij min of 
meer bewust tegemoetkomt aan het verlangen van 
de circuskunsten naar erkenning: ze bestaan op 
zichzelf en hebben geen nood aan tekst, dans, 
muziek of video. het circus heeft een eigen artis-
tieke legitimiteit, een innerlijke waarde. de invloed 
van andere genres leidt tot het onnodig versieren 
en bezoedelen van deze waarde. institutionele er-
kenning is heel zeldzaam binnen europa: onder 
meer België, frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 
ierland hebben een beleid dat specifiek aan de 
sector is gewijd of hebben plannen in die richting. 
de feiten tonen echter aan dat het structureringsbe-
leid en de financiële steun niet te vergelijken zijn 
met die voor dans, theater of muziek ...

op DE gREnS VAn HET CIRCuS

een tweede, radicaal tegenovergestelde trend is 
evenzeer bepalend voor de sector. deze trend be-
oogt, meer nog dan de aanwezigheid van verschil-
lende genres op het podium, hun versmelting en 
poreusheid, zodat een kruisbestuiving tussen kunst-
disciplines mogelijk wordt. die versmelting leidt tot 
performances waar het circus niet meer is dan één 
van de artistieke elementen om een boodschap de 
wereld in te sturen. Choreografen (zoals Koen au-
gustijnen) en regisseurs (zoals Guy alloucherie) ha-
len inspiratie uit het circus, maar hun werk kan niet 
als circus beschouwd worden en staat ver verwij-
derd van de circusartiesten zelf. Veel kunstenaars 
flirten met die grens: Phia Ménard, Camille Boitel, 
Maksim Komaro, Jean-Baptiste andré, Jeanne 
Mordoj, Zimmermann & de Perrot, James thiérrée, 
Cridacompany, Jérôme thomas, rudi skotheim 
Jensen ...

deze intense beweging vindt aansluiting bij het 
concept van de ‘levende voorstelling’: hedendaag-
se makers ontdekken het multidisciplinaire (de écri-
ture de plateau volgens criticus Bruno tackels) en 
verschuiven de definities zodanig dat de categorie-
en die de instellingen voorheen gebruikten, geen 
bestaansreden meer hebben: theater, visueel thea-
ter, fysiek theater, objecttheater, mime ... terwijl de 
internationale programmatoren de pertinentie van 
deze beweging begrijpen en bijdragen tot haar 
ontegensprekelijke succes, kijken de beleidsverant-
woordelijken perplex toe. Waarom zou de circus-
sector ontwikkeld moeten worden, aangezien de 
voorstellingen nog zo weinig met circus te maken 
hebben en de artiesten zelf soms met zoveel moei-
te op deze sector aanspraak maken? deze voor-
stellingen, gepresenteerd in de black box van het 
theater, bevinden zich op de grens van het circus, 
maar maken er niettemin deel van uit. 

HET uRBAn CIRCuS

uit de veelheid aan trends die we nog zouden kun-
nen bespreken, pikken we er een laatste uit. er te-
kent zich een soort van street circus af die de codes 
van de street art integreert: ‘casual dress’, hip hop 
en r&b, acrobatie in golvende bewegingen, smurf 
en breakdance, decors met graffiti, video .... Wat 
zijn stedelijke kantje ook mag zijn, we vinden het 
urban circus terug in de producties Traces van les 
7 doigts de la Main, een gezelschap uit Québec, 
in ID van Cirque eloize, in Petit Mal van het finse 
collectief race horse Company of in Foté Foré van 
het Guineese circusgezelschap Mandingue.

deze performances, gebaseerd op de esthetische 
codes van de straatkunsten, lokken een groot pu-
bliek, net zoals in het eerste deel van de twintigste 
eeuw het traditionele circus met zijn dieren en num-
mertjes. dit type circus is minder gefocust op het 
individu, de ik-persoon, en is meer doordrongen 
van noties als ‘collectiviteit’ en ‘culturele diversiteit’. 
sociale bekommernissen zijn nooit ver weg. amu-
sement en virtuositeit zijn er opnieuw aanvaard, 
iets wat de laatste jaren niet meer het geval was in 
heel wat artistieke creaties. 

deze esthetische lijn vindt zijn wortels in de so-
ciale bewogenheid van de kunstenaars. denken 
we maar aan Circolombia, dat vijftig procent van 
zijn winsten schenkt aan een professionele circus-
school die straatkinderen in Colombia opvangt. er 
bestaat een groeiende interesse voor het sociale 
circus, als interventiemiddel om gemarginaliseerde 
jongeren, mishandelde vrouwen, vluchtelingen en-
zovoort hulp te bieden. de Phare Ponleu selpak in 
Cambodja of het programma Circo del Mundo van 
Cirque du soleil zijn slechts enkele voorbeelden uit 
talrijke projecten die zich richten op groepen in 
moeilijkheden. het europese netwerk Caravan en 
talrijke organisatoren en artiesten promoten gelijk-
aardige lokale initiatieven.

deze drie tendensen geven aan hoe lokale spelers 
zich het hedendaagse circus opnieuw toe-eigenen 
binnen een geglobaliseerde context. hun creati-
viteit kan echter slechts gedijen dankzij de com-
binatie van lokale en europese investeringen. het 
is een kwetsbaar evenwicht, vooral in deze tijden 
van economische crisis waar alle overheden hun 
steun aan de culturele sector in vraag stellen.

Yohann Floch (F) is hoofd internationale relaties 
van HorsLesMurs, het Franse informatiecentrum 
rond circus en kunsten in de publieke ruimte. Daar-
naast coördineert hij het Europese circusnetwerk 
Circostrada en schrijft hij voor diverse Europese 
vaktijdschriften.
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Petit Mal – race horse Company (foto: heli sorjonen)
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m² – Cie ea eo (foto: Jonah samyn)
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Bij vier jonge makers uit Gent, die 
samen Cie ea eo vormen, zijn het 
jongleertechnieken die ze aan het 
vocabularium van het traditionele 
circus ontlenen. de voorstellingen 
die ze maken zijn echter duidelijk 
theatervoorstellingen. de wereld 
die in hun spel ge(re)presenteerd 
wordt of de atmosfeer die zij 
doen ontstaan wil geen bizar te-
genbeeld creëren in traditionele 
zin. integendeel, met hun bewe-
gingstechnieken en hun unieke 
vaardigheden zoeken ze net aan-
sluiting bij de leefwereld van het 
publiek, ver weg van wat vreemd 
of onherkenbaar is. het fysieke 
spel ontstaat bij Cie ea eo als 
verlengde van een eerder univer-
sele gedachte, of als een manier 
om die gedachte zonder woorden 
toch concreet uit te drukken. 

het jonge gezelschap, dat be-
staat uit eric longequel, sander 
de Cuyper, Jordaan de Cuyper 
en Bram dobbelaere, noemt zich 
specifiek ‘jongleergezelschap’, en 
vormt omwille van die gedeelde 
passie een groep. de vier zijn 
voornamelijk autodidact, twee van 
hen hebben circusschool gevolgd. 
Jongleren combineren zij met 
acrobatie, mime en elementen uit 
de breakdance, met als gevolg dat 
ze een heel eigen bewegingstaal 

ontwikkeld hebben waarmee 
ze zich uitdrukken op de scène. 
Maar wat vooral zo bijzonder is, 
is dat de vaardigheden van de 
spelers niet enkel het uitdrukken 
dienen: ze worden prominent op 
de voorgrond geplaatst door op 
een natuurlijke wijze deel uit te 
maken van het uitgedrukte thema 
– het fysieke vocabularium van de 
groep vormt als het ware een me-
tafoor voor de thematiek van de 
voorstelling. in m2 wordt dat heel 
duidelijk: één lijn of één narratief 
thema staat centraal, waarvan de 
uitkomst al in de titel verscholen 
zit. het stuk begint namelijk op 
een groot speeloppervlak – een 
vloer die bestaat uit houtkleurige, 
gladde laminaatplanken –, maar 
eindigt op een speelvlak van één 
vierkante meter. dit ruimtelijke 
verloop, dat de hele voorstelling 
behelst, krijgt bij iedere fase van 
haar ontwikkeling een antwoord 
in het spel van de acteurs. Waar 
de bewegingen van de groep en 
van de vier spelers afzonderlijk in 
het begin eerder vrij, uitgebreid 
en ruimtelijk zijn, worden ze door-
heen het stuk steeds korter, grim-
miger en gedrongen. Waar in het 
begin de afwisseling tussen spelen 
in groep en spelen als individu nog 
bestaat, vervaagt dat onderscheid 
naar het einde toe, zonder echter 

helemaal te verdwijnen. Wat over-
blijft, is een chaotische massa van 
vier lichamen waarin flitsen van 
het individuele bij momenten als 
een herinnering doorschemeren. 

in m2 beschrijft Cie ea eo een si-
tuatie die exemplarisch is voor 
het functioneren van een gemeen-
schap: een groep mensen in de-
zelfde tijd en ruimte. aan de hand 
van het jongleren, waarin individu-
ele vaardigheid en verantwoorde-
lijkheid even belangrijk zijn als het 
bewustzijn van de ander en het na-
leven en respecteren van afgespro-
ken regels, maken ze iets duidelijk 
over de verhoudingen binnen zo’n 
gemeenschap. het verloop zelf 
beschrijft de manier waarop ver-
houdingen normen worden, en op 
welke manier zowel het individu 
als de groep zich ten opzichte van 
die normen gaat gedragen. Wan-
neer er voor de vier spelers slechts 
drie stoelen klaarstaan, gaat het 
er voor iedere speler om toch een 
stoel te bemachtigen, waardoor 
telkens één iemand onvermijdelijk 
en beduusd recht blijft staan. een 
jongleerspel met rode balletjes in 
groep kan vreedzaam verlopen, 
maar hoe sneller en onverwachter 
de bewegingen worden, des te 
meer begint het erop te lijken dat 
de acteurs elkaar met de balletjes 

OVER jONGLEREN  
EN VERBEELDEN 
m2 – Cie Ea Eo

esther severi

onder het genre ‘circus’ verstaan we, traditioneel gezien, voorstellingen die be-
staan uit een opeenvolging van verschillende, los van elkaar staande nummertjes 
of verhaaltjes. Iedere act probeert de andere in bevreemding en virtuositeit te 
overtroeven. Iedereen die eraan deelneemt, heeft een uitzonderlijke gave of be-
heerst een uitzonderlijke vaardigheid. Het aaneenrijgen van al die acts creëert 
een eigen bizarre wereld, die voor het publiek vreemd is maar voor de acteurs 
van het circus realiteit. Een wereld die dus ver van het publiek af staat, waarin 
het zich voor even volledig kan onderdompelen, om dan met die bevreemdende 
ervaring en met een hoofd vol nieuwe en onwaarschijnlijke beelden weer naar 
huis te keren. met het begrip ‘circus’ gaan echter ook een heleboel termen, tech-
nieken, en vaardigheden gepaard waarvan de toepassing vandaag de dag, on-
der invloed van de interdisciplinaire ontwikkelingen in de podiumkunsten en het 
bewustzijn van fysieke expressie op de scène, het begrip zelf tot een zeer ruim te 
interpreteren genre maakt. 
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willen raken. de roes van een ge-
smeerde samenwerking kan snel 
verstoord worden door individuele 
overmoed, of door de nood om uit 
de repetitieve afspraak te breken. 
Zo bijvoorbeeld wanneer de spe-
lers vooraan op een rij staan en 
onder een ritmisch drumgeluid een 
repetitief, haast militaristisch bewe-
gingsspel uitvoeren. Maar één van 
de spelers verliest de coördinatie 
van zijn eigen bewegingen en 
springt vervolgens volledig uit de 
band. Wanneer de anderen hem 
aankijken tracht hij steeds weer in 
het ritme te vallen. een ander voor-
beeld is wanneer plots één van de 
spelers de behoefte voelt zich te 
ontkleden op de scène, en als zelf-
gewaande olympische held zijn 
spieren toont aan het publiek. de 
verontwaardiging bij de andere 
spelers is groot. Maar het is niet 

duidelijk of die verontwaardiging 
gaat om wat hij doet, of omdat hij 
iets doet wat de anderen niet doen 
– iets dat niet afgesproken is. de 
manifestatie van een individueel 
verlangen wordt consequent afge-
straft door de groep: diegene die 
opvalt krijgt verwijtende blikken of 
wordt onthaald op hoongelach. 
Maar evenzovele momenten toont 
de groep, in haar wervelende 
jongleerspel, een verregaande 
harmonie, die eigenschappen als 
fragiliteit, breekbaarheid en ge-
voeligheid in de hand werkt. het 
komt er immers op aan extreem 
geconcentreerd te zijn, elkaar zon-
der woorden te begrijpen en op 
een vanzelfsprekende manier op 
elkaars bewegingen te reageren. 
in dat opzicht lijkt het onbegrip, 
het hoongelach of de boosheid 
van de spelers, van zodra iemand 

zich buiten de groep profileert, 
voort te komen uit het gevoel ge-
kwetst te zijn. het doorbreken van 
de groepsdynamiek doorbreekt 
immers evenzeer de parallel daar-
aan opgebouwde intimiteit onder 
de spelers. het verstoren van ge-
oefende bewegingen, die het kern-
punt zijn van de dagelijkse realiteit 
van de groep, zet de identiteit van 
de groep op het spel.

Maar terwijl het speeloppervlak 
steeds kleiner wordt, wordt de 
speelruimte steeds benauwder. 
intimiteit verandert in claustrofo-
bie. er is na verloop van tijd geen 
plaats meer: niet meer voor het 
individu, maar ook niet meer voor 
de groep, waardoor beide vor-
men enkel als een soort hybride 
nog lijken te bestaan. experiment 
en spelplezier worden vervangen 
door grimmige noodzaak, harmo-
nische bewegingen veranderen in 
gestes of gebaren van een groep 
die te dicht op elkaar geperst 
staat. Wat betekent harmonie im-
mers nog als je met de neus op el-
kaar gedrukt staat? Kan je wel uit 
de band springen als daar geen 
ruimte meer voor bestaat? 

de spelers van Cie ea eo zetten op 
een knappe manier letterlijk alles in 
wat ze kunnen om via hun metier 
een reflectie te maken over maat-
schappelijke paradigma’s. die pa-
radigma’s laten zich echter net zo 
gemakkelijk transporteren naar een 
reflectie over hun eigen artistieke 
bezigheid en de samenwerking 
als een groep. in die zin vallen de 
representatie op de scène en de 
concrete realiteit van de spelers sa-
men. Mimesis wordt bij Cie ea eo 
een interessant en dubbelzinnig be-
grip. Zij ‘verbeelden’ op de scène 
niet meer en niet minder dan hun 
dagelijkse realiteit als jongleer- en 
theatergezelschap. hun metier is 
een voortdurende oefening die de 
meest anekdotische en banale as-
pecten van het leven infiltreert.

Gezien op 20 januari 2011 in ge-
meenschapscentrum De Kriekelaar 
in Brussel.

Esther Severi studeerde kunstweten-
schappen (Vrije Universiteit Brussel) 
en theaterwetenschappen (Univer-
si teit Antwerpen) en werkt freelance 
als schrijfster, dramaturg en redac-
trice.

m² – Cie ea eo (foto: Jonah samyn)
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Circ’ombelico, letterlijk ‘circus uit 
de onderbuik’, refereert met dit 
bijzondere locatieproject gulzig 
aan de baraque foraine en de en-
tresort, die kleine tentjes naast de 
chapiteau waar het circus vroeger 
zijn sideshows gaf. Kleine plekken 
van verwondering waren het, vijf 
minuten waarin een verre reis kon 
worden afgelegd. Bij Circ’ombe-
lico (Jef naets en iris Carta) geen 
exotische verre oorden, maar een 
verhaal van de kleine, Vlaamse 
dagelijksheid van de dingen. en 
van de troost die daarin schuilt. 
de rode draad die zich door deze 
grijsheid spint, is letterlijk een bol-
letje wol, of beter: meters en me-
ters breigaren, in alle mogelijke 
kleuren. Met als motto ‘minder is 
meer’ vertelt Da/Fort het verhaal 
van een kleine ruimte, en van hoe 
je daarin een plekje voor jezelf 
vindt naast de ander. de voor-
stelling is een intelligent spel van 
verdwijning en verschijning op het 
laadvlak van de vrachtwagen, 
dat door een ingewikkeld systeem 
van luikjes en deurtjes lijkt open te 
vouwen voorbij de grenzen van 
onze blik. het grote menselijke 
tekort, dat van onze existentiële 
eenzaamheid en de ontroostbaar-
heid die daaruit voortvloeit, krijgt 
zo een prachtige vertaling in een 
ander tekort, dat van het gebrek 
aan ruimte voor jezelf. hoe je plek 
vinden in een ruimte die niet groot 
genoeg is voor twee? en wat be-
vindt er zich aan de andere kant 
van de deur, voorbij de grijsheid 

van alledag, voorbij de sleur en 
de routine van tikkende breipen-
nen? Circ’ombelico zoekt niet naar 
antwoorden, maar zet deze vra-
gen om in beklijvende beelden en 
‘gemillimeterde acrobatie’. in een 
lichamelijke toeschouwerservaring 
ook, want ook mijn buurman zat 
net iets te dicht tegen mijn dij aan-
gedrukt in de net niet claustrofobi-
sche buik van de vrachtwagen.

Van psychoanalyse en 
ander kwaad

Wenen, 1920. ernst, een Joods 
jongetje van anderhalf speelt met 
een houten jojo. nu eens doet 
hij de klos verdwijnen voorbij de 
spijlen van zijn park, dan weer 
trekt hij het speelgoed blij naar 
zich toe. telkens wanneer de 
jojo zich buiten zijn gezichtsveld 
bevindt, kirt hij ‘fort!’, duits voor 
weg. Komt de jojo bij hem terug, 
roept hij opgetogen ‘da!’, hier. de 
geschiedenis wil dat dit jongentje 
de kleinzoon was van sigmund 
freud, die de vertoning vereeu-
wigde als het Fort/Da -spel. freud 
interpreteerde dit spel van ver-
dwijning en aanwezigheid als een 
strategie waarin zijn kleinzoon 
leerde omgaan met de afwezig-
heid van diens moeder. Voor la-
can belichaamde het Fort/Da -spel 
de intrede van het kind in de sym-
bolische orde van de taal en de 
voorstelling: doorheen de symbo-
lische representatie van de moe-
der in een dagelijks object en de 

actieve controle over de aan- en 
afwezigheid van dat object, leert 
het kind begrijpen dat wie nu weg 
is, straks terug kan komen. ener-
zijds ontdekt het kind het gevoel 
van continuïteit in de relatie tot de 
ander, anderzijds wordt de relatie 
tot de moeder, die eerste ander, 
als het ware uitgebreid van een di-
recte, constante bevrediging naar 
een meer abstracte aanwezig-
heid. naar een aanwezigheid die 
als het ware ook afwezig kan zijn.

en zo gaat het ook bij Circ’om-
belico. in een te kleine ruimte, 
beplakt met grijsgestreept lino-
leum en verlicht door een enkele 
laaghangende keukenlamp, doet 
de één de ander verdwijnen met 
het genoegen van een kinderlijke 
wensdroom. toch blijkt die ander 
onmisbaarder dan aanvankelijk 
gedacht, al was het maar om de 
wol in een ordelijk bolletje op te 
winden en vast te houden, zodat 
het breiwerk niet in de war raakt. 
Prachtig is de openingsscène 
waarin Carta met bungelende 
benen zit te breien aan een rode 
sjaal rond naets’ nek, zodat het 
garen korter wordt en de twee li-
chamen organisch overvloeien in 
simpele maar veelzeggende hand-
op-hand acrobatie. Circustechniek 
is hier geen doel op zich, noch 
werd er gezocht naar een verhaal 
dat op zijn beurt kan worden ‘uit-
gebeeld’ door diezelfde techniek. 
Circ’ombelico slaagt erin om cir-
custechniek een visueel, tactiel al-

CIRCUS ALS SCALPEL  
Da/Fort – Circ’ombelico

Bauke lievens

Een prachtige oldtimer Scania vrachtwagen uit 1969, met maar liefst 46 zitplaat-
sen in de laadbak. Rijen stoïcijnse, houten banken achter elkaar waarop het pu-
bliek gezellig dubbelvouwt. met lichtjes krakende gewrichten weliswaar. ‘Zes per 
bank!’, roept de ceremoniemeester opgetogen. Een collectief gegiechel gaat door 
het publiek. Afgelopen zomer wist het jonge Belgische circusgezelschap Circ’om-
belico het Europese festivalpubliek meermaals te overtuigen om het passieve plu-
che van de theaterzaal om te ruilen voor de hitte en intimiteit die de buik van hun 
vrachtwagen verschaft. met Da/Fort, hun tweede voorstelling in een regie van de 
franse acrobate Titoune (één van de oprichtsters van het legendarische ‘punk en 
recyclage circus’ Cirque Trottola) brengt het gezelschap een verstilde ’ode aan de 
schoonheid van de grijsheid van het bestaan’.
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fabet te laten zijn dat op zichzelf 
staat en dat geen enkele vertaling 
nodig heeft.

Back to the roots

de autonomie van hun visuele, fy-
sieke taal getuigt van het feit dat 
deze makers zich zeer bewust zijn 
van de sterktes en de specificiteit 
van het medium circus. de typisch 
verkapte, niet-lineaire dramaturgie 
in ‘nummers’ van het traditionele 
circus werd hier vertaald naar een 
visuele mozaïekvertelling. Verwon-
dering en magie, zo karakteristiek 
voor het circus uit onze jeugdherin-
neringen, vinden bij Circ’ombelico 
een hedendaagse invulling in het 
verrassende spel met het mobiele 
laadvlak van de vrachtwagen en 
in de onvoorspelbaarheid van een 
hele resem plotse, absurde ver-
schijningen. dit is geen spektakel 
van verbluffende circustechnische 
hoogstandjes. en dat wil het ook 
niet zijn. Wars van grote effecten 
en goedkope ‘truken van de foor’ 
zet Da/Fort in op de stille, eerlijke 
glimlach van de kleinmenselijke 
verwondering. Bijzonder is ook 
de heel eigen verwerking van 
een ander cruciaal element van 
het traditionele circus: dat van de 
creatie van een lichamelijke bele-
ving voor de toeschouwer. daar 
waar het klassieke circus een zin-
tuigelijke toeschouwerservaring 
bereikt doorheen het opvoeren 
van levensgevaarlijke acts, creëert 
Circ’om belico eenzelfde lichame-
lijke ervaring door radicaal te kie-
zen voor de intimiteit van de buik 
van de vrachtwagen, waar je met 
nog 45 anderen opééngepakt zit, 
knieën hoog opgetrokken, ogen 
groot als schoteltjes. 

net zoals het circus vroeger van 
dorp naar dorp trok, gaat ook 
Circ’om belico naar de mensen 
toe en kan de vrachtwagen op elk 
dorpsplein, in elke achterbuurt of 
op de parking van elk Vlaams cul-
tuurcentrum worden opengevou-
wen. samen met Circus ronaldo 
is Circ’ombelico dan ook het enige 
hedendaagse, Vlaamse circusge-
zelschap dat in caravans woont, 
wat absoluut bijdraagt tot de ei-
genzinnigheid en aantrekkings-
kracht van de voorstelling. Circ’om-
belico biedt een totaalconcept 
en net als het traditionele circus 
brengt het de gewone man iets wat 

hij nog niet kende. Komt daar nog 
bij dat naets en Carta ware auto-
didacten zijn als het aankomt op 
circustechniek. in die zin herwerkt 
Circ’ombelico met Da/Fort de out-
siderpositie van circusartiesten uit 
vroegere tijden van een sociale 
marginaliteit naar een esthetische 
eigenzinnigheid (weg van de heer-
sende tendensen op de europese 
circusscholen) en naar de keuze 
voor een mobiel, klein circus. 

Less is more

het circus in europa beleefde de 
voorbije dertig jaar nieuwe hoog-
tes doordat het ijverig te leen ging 
bij de andere kunsten. Video, plas-
tische kunsten, poppenspel, maar 
toch vooral hedendaagse dans 
en theater werden vermengd in 
wat dan ‘nieuw circus’, of ‘circus-
theater’ heet. dit wapenfeit kadert 
uiteraard binnen een meer alge-
mene tendens van grensvervaging 
en multidisciplinariteit die ook de 
andere kunsten kenmerkt. Wat 
deze voorstelling nu net zo bij-
zonder maakt is dat ze voorbij de 
multidisciplinariteit als lege slagzin 
gaat. Circ’ombelico lijkt uit deze 
‘ontvoogdende’ evolutie de thea-
traliteit, muzikaliteit en visualiteit te 
hebben gedistilleerd die het tradi-
tionele circus miste, zonder dat het 
zich als doel stelt circus met the-
ater, muziek of plastische kunst te 

vermengen. Maar het gezelschap 
heeft vooral goed gekeken naar 
wat circus net onderscheidt van het 
theater en wat theatervisionairen 
als artaud en Kantor zo aantrekke-
lijk vonden aan het circus. Circ’om-
belico behandelt zijn medium als 
een middel dat het masker van de 
theatrale illusie wegrukt. Wat over-
blijft, is een gesteldheid die cirkelt 
rond een naakte, rauwe leegte. 
terwijl deze gesteldheid in het tra-
ditionele circus werd ontleend aan 
het fysiek uitdagen van dood en 
gevaar in de piste, legt Circ’ombe-
lico het kleine, eerlijke sterven van 
de hedendaagse mens bloot. Cir-
cus is daartoe het perfecte middel. 
niet als amalgaam van de restjes 
van andere kunsten, maar als scal-
pel die al het onnodige heeft weg-
geschraapt. 

Gezien op 15 mei 2010 tijdens 
Namur en Mai.

Da/Fort – Cie Circ’ombelico (foto: Jean-Christophe sounalet)
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CONTACT
VTi
sainctelettesquare 19
1000 Brussel
t +32 2 201 09 06
f +32 2 203 02 05
info@vti.be
www.vti.be
data.vti.be
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be (contact)

kERNOPDRACHT
Vti is het steunpunt voor de podiumkunsten. als kritisch 
forum vuren wij het publieke debat aan en zijn we een 
draaischijf voor informatie over verleden, heden en toe-
komst van de Vlaamse podiumkunsten in een internatio-
naal perspectief. Wij staan garant voor een kwalitatieve 
dienstverlening aan de professionele sector, de overhe-
den, de opleidingen, de media, de onderzoekscentra, 
het publiek, etc.

mEDEwERkERS
diane Bal, filip Borloo, Wessel Carlier, floris Cavyn, 
Christel de Brandt, Martine de Jonge, Marijke de Moor, 
Joris Janssens, stefan Maenen, Bart Magnus, hoda 
Maher, Marie roofthooft, eline Van de Voorde, don 
Verboven, nikol Wellens

OPENINGSUREN
di-vr 10:00-18:00
zaterdag, zondag en maandag gesloten
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de Vlaamse overheid
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