
 

 

Beste programmator, dag lezer, 

 

 

Er beweegt heel wat in het rijke, Vlaamse circusveld. Heel wat nieuwe creaties toonden zich 

de voorbije maanden al aan het publiek, veel andere voorstellingen zijn vandaag klaar voor 

het podium. Om die creaties naar programmatoren en bij uitbreiding naar het publiek te 

brengen, organiseert Circuscentrum een pitchsessie waarbij artiesten hun projecten 

rechtstreeks voorstellen aan programmatoren. 29 verschillende gezelschappen dienden 

samen 36 voorstellen in om te pitchen. Daarvan werden er elf weerhouden om zich effectief 

live voor te stellen tijdens Theater op de Markt op 4 november 2021. 

  

Ook de voorstellen die niet werden geselecteerd, zijn erg waardevol. In deze bundel geven 

we daarom een overzicht van alle ingediende projecten. Op die manier laten we u 

kennismaken met wat er vandaag allemaal beweegt in het Vlaamse circusveld. Met deze 

bundel willen we programmatoren helpen om nóg meer circus naar cultuurhuizen en festivals 

te brengen en op die manier circus dichter bij de mensen te brengen. Omdat circus een 

bijzondere tak van onze cultuur is. Omdat circus vandaag die plaats verdient. Omdat deze 

surrealistische kunstvorm je zin doet krijgen in meer. 

 

 

Deze bundel werd gemaakt op 4 november 2021. 

Ontdek wat de wondere wereld van circus in Vlaanderen vandaag te bieden heeft. 

 

 

 

 

www.circuscentrum.be 

info@circuscentrum.be 

 

http://www.circuscentrum.be/


Gadjo Dilo Circus – Nieuw programma  

In creatie 

 

Een nieuwe wind waait door de circus piste. Het 
stof van 250 jaar geschiedenis moet op zoek naar 
een andere plek om neer te dalen. De zeilen van 
de Chapiteau staan strak gespannen en 
beschermen de magische wereld van het circus 
voor de tand des tijds. 
Circusdirecteur Guillaume stelt met grote trots zijn 
nieuwe creatie voor. Een 'Nieuw Programma!' 
Alles loopt gesmeerd. Tot Jeorge de boel in de 
war stuurt. 
In deze schalkse familievoorstelling maak je 
kennis met erfgoed uit ons circusverleden. Je 
ontmoet lang vergeten personages en wordt 
ondergedompeld in de wondere wereld van het 
circus. 

Op zoek naar: Coproductie, Residentie, Premièredatum en -plaats, Speeldata en -plaatsen 

      Tent   + 30 min        alle leeftijden 

www.gadjodilo.be  Bram.de.laere@hotmail.com M²: 22m/30m // vrije hoogte: 11m 

 

 

Camille Paycha - Ice Skates and Other Cruelties  

Gaat in première in december 2021 

 © Gus & Stella 

Ice Skates And Other Cruelties is een 
intrigerende choreografie voor een menselijk 
lichaam en glas. Je ziet vloeiende bewegingen 
en scherp glas. Maar misschien zie je net het 
omgekeerde? Hopelijk zal het lichaam het glas 
snijden. En wordt er voorkomen dat het 
gesneden glas het lichaam in stukken snijdt. 
Een brutale poëzie met een parfum van een 
sublieme wreedheid. 
Deze voorstelling die zich afspeelt op een 
synthetische ijsbaan, trekt de lijnen van een 
voortdurend transformerend landschap waar iets 
wreeds zijn poëzie kan vinden en iets moois al 
zijn geweld kan onthullen.  
Met deze voorstelling is Camille laureaat voor 
CircusNext 2020 - 2021. CircusNext is een 
Europees circuslabel waarbij makers worden 
geselecteerd door een Europese jury op basis 

van hun eigenaardigheid en creativiteit.  

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

      Zaal  50 min.         vanaf 10 jaar 

http://www.camillepaycha.com  www.jeburo.be/camillepaycha  M²: 7mx7m // vrije hoogte: 5m 

 

http://www.gadjodilo.be/
mailto:Bram.de.laere@hotmail.com
http://www.camillepaycha.com/
http://www.jeburo.be/camillepaycha


Amoukanama – FA  

In creatie – première outdoor zomer 2022 – première zaal zomer 2023 

   
© Anthony Weiss 

Deze creatie is geïnspireerd op de huidige beweging voor de 
opbouw van een betere toekomst. FA deelt de 
weerspiegeling hiervan door middel van een diep menselijk 
avontuur waarin de stem wordt gegeven aan de kracht van 
een gemeenschap door een verenigde en genereuze groep. 
Deze vurige individuen hebben verschillende achtergronden 
en steken over naar een nieuwe bestemming. Een nieuw 
pad opent zich en de hoop groeit om diepe weerklank te 
vinden in een langverwachte nieuwe wereld waarin we getuige 
zijn van het oplichten van de sluier. Het project is uniek in zijn 
stijl door de levendigheid van hun verschillende culturen en 
tradities te combineren: acrobatisch, muzikaal en choreografisch, 
met een bijzonder hedendaags schrift ondertekend door Anthony 
Weiss. Wat kunnen we bereiken door samen te komen? Welke 
dromen kunnen uitkomen? Hoe ver kunnen we gaan, buiten 
onze eigen grenzen? De groep vormde zich natuurlijk met 8 
Guinese mannen en een Belgische vrouw. De verschillen zijn 
duidelijk en zijn een startpunt, maar de focus ligt op de 
menselijke eenheid. 

Op zoek naar: Coproductie, Residentie, Speeldata en -plaatsen 

     Tent of zaal      1h 15min. Indoor 
40min. outdoor 

       alle leeftijden 

www.amoukanama.org amoukanama224@gmail.com  M²: 10mx8m // vrije hoogte: 8m 

 

Les Argonautes - KANO  

In creatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Illustration by Marina Cherry 

Een simpele heenreis 

Het staat vast. Ze zullen vertrekken. 
Vluchtelingen voor de ene, migranten voor de ander. 
De anderen, dat zijn zij. Twee mannen, twee 
vrouwen…ah, en ook een viool, maar telt die wel 
mee? Of ook niet? 
Met drie, verstrengeld als vier. 
Drie reizen, drie verhalen, evenveel lichamen en 
éénzelfde boot. Daarenboven een viool, maar laten 
we die niet meerekenen. 
Ze zullen met vier zijn, en ze zullen vertrekken. 
Zonder geroffel, zonder geschal, enkel een vleugje 
herkenning. Een streepje viool, in ongekende verten. 

Een warm verguld circusspektakel, waar hoop, 
ooievaars, traditionele muziek, contortie en instinct 
elkaars pad kruisen. 

Op zoek naar: Coproductie, Residentie, Premièredatum en -plaats, Speeldata en -plaatsen 

     zaal, loods  75 min.        alle leeftijden 

www.argonautes.be  

anne.hautem@mademoisellejeanne.be  M²: 10m x 9m // vrije hoogte: 6m 

http://www.amoukanama.org/
mailto:amoukanama224@gmail.com
http://www.argonautes.be/
mailto:anne.hautem@mademoisellejeanne.be


 

Gedachtegang – Distort The Body  

In première gegaan in september 2021 

   
 

 

 

 

 

 

  

  
 © Jostijn fotografie 

Grote borsten en een smalle taille, of brede 
schouders en stevige kuiten. Dat zijn de 
ideaalbeelden voor vrouw en man die de 
maatschappij ons voorhoudt. Maar waarom 
eigenlijk? En wat gebeurt er als je gaat rommelen 
met die normen? Als je de dingen in een ander 
perspectief zet? 
 
In de circusperformance Distort the body stelt het 
gezelschap GEDACHTEGANG op een absurde 
manier de gendernormen in vraag. Kan je een 
handstand doen met een grote boezem of een 
strakke jurk? Kan je nog normaal stappen met 
opgefokte beenspieren? Door te spelen met 
vormen, poses en kledij maakt de voorstelling je als 
toeschouwer bewust van je eigen verwachtingen 
rond gender. Het duo wil zo de clichés over mannen 
en vrouwen overstijgen en de mens weer centraal 
zetten. 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     Tent, zaal, openlucht      - 30 min.        alle leeftijden 

www.gedachtegang.com  gedachtegangvzw@gmail.com  M²: 8mx8m // vrije hoogte: 4m 

 

Bad Choices – L’Histoire du Soldat  

In creatie 

  © Ron Walker 

 
Onze voorstelling is gebaseerd op het stuk van 
Stravinsky en Ramuz: L'Histoire du Soldat.  
Rond dit verhaal vermengen drie klassieke musici 
(viool, klarinet en piano), één luchtacrobaat en één 
drager/acrobaat hun vaardigheden om een 
poëtisch en vernieuwend werk te creëren.  
Het show houdt het midden tussen een 
circusvoorstelling, dans, stil theater en een klassiek 
concert. 

Op zoek naar: Coproductie, Residentie, Premièredatum en -plaats, Speeldata en -plaatsen 

     zaal      40 min.        volwassenen 

 vermeilensemble@gmail.com  M²: 6mx6m // vrije hoogte: 5m 

  

http://www.gedachtegang.com/
mailto:gedachtegangvzw@gmail.com
mailto:vermeilensemble@gmail.com


15feet6 – League & Legend  

In première gegaan in 2021 

  

 © Alessandro Villa 

 
Float like a butterfly. Sting like a bee. His hands 
can't hit what his eyes can't see.  
 

- Muhammed Ali 
 
In ‘League & Legend’ vecht 15Feet6 het uit op de 
grasmat. Gewapend met polsstokken en tape 
breken ze elk record op hun weg naar de top. De 
naam van het spel is irrelevant, de show 
allesbehalve. Go 15Feet6! 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     openlucht      +30 min.        alle leeftijden 

www.15feet6.com  jasper@15feet6.com  M²: 9mx9m // vrije hoogte: 7,5m 

 

 

15feet6 – Primus  

In première gegaan in 2021 (try-out-fase) 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

© Kristel Vaes 

 
 
We maken kennis met twee primussen op de 
middelbare school van het leven, volkomen blasé 
en to cool for school. In dit explosief stuk loopt het 
circus voornamelijk op wielen, wordt er geschoten 
met scherp en is de kers op de taart niet voor 
mensen met een zwakke spijsvertering. 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     openlucht      +30 min.        alle leeftijden 

www.15feet6.com  jasper@15feet6.com  M²: 10mx10m // vrije hoogte: 5m 

 

 

 

http://www.15feet6.com/
mailto:jasper@15feet6.com
http://www.15feet6.com/
mailto:jasper@15feet6.com


Cie Shak Shak – Duo Berlingo vzw - BAAS  

In creatie – gaat in première in zomer 2023 

 

BAAS 
Een wit doek. De scène leeg, verlaten.  
Geen woord, geen regel. Geen. Zin. 
De stilte zoemt. 
 
En dan… 
 
Het spannen van de spieren. 
Twee lijven. De eerste stap. Je ademt in… 
Wie leidt & wie lijdt? 
Aan jou de keuze. 
 
Een voorstelling van Samuel Bey en Abigail 
Abraham. Over gelijkheid. Over kiezen, kiezen om 
niet te kiezen en niet kúnnen kiezen. Over 
vooroordelen, twijfels, grote dromen en kleine 
angsten… en dat allemaal nog vóór je je bed 
uitstapt. 

Op zoek naar: Coproductie, Residentie, Speeldata en -plaatsen 

     Zaal, geschikte buitenlocatie      +30 min.        -10 jaar 

www.huisalma.be  samuelbey@hotmail.com  M²: 10mx10m // vrije hoogte: 4m 

 

 

De Machienerie - ODYSSEUS  

In creatie 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Het Epische Spel tussen de goden en een 
eenzame zeereiziger- 
 
Een vader en zijn dochter kijken met belangstelling 
toe hoe een snuggere man een hele natie weet 
beet te nemen en vervolgens over de wereldzeeën 
huiswaarts vaart. Ze besluiten een spel te spelen: 
met elke worp van de dobbelsteen, bezorgen ze de 
man een obstakel op zijn terugtocht. Zo krijgt hij op 
zijn pad: een tovenares, vogelachtige vrouwen en 
eenogige reuzen die hij moet overwinnen. In dit 
beeldende heldenepos gaan vader en dochter elke 
keer de weddenschap aan. Raakt de man thuis, of 
niet? 

Op zoek naar: Coproductie, Speeldata en -plaatsen 

     Tent, Openlucht, Zaal      +30 min.        Vanaf 10 jaar 

https://www.machienerie.be/ 

info@machienerie.be  M²: 8mx8m // vrije hoogte: 4m 

 

http://www.huisalma.be/
mailto:samuelbey@hotmail.com
https://www.machienerie.be/
mailto:info@machienerie.be


Luuk Brantjes – L O N E 

In première gegaan in oktober 2021 

  © Manon Verplancke 

 
Luuk Brantjes is een circusartiest uit Nederland. 
Toen hij aan Codarts in rotterdam studeerde, 
specialiseerde hij zich in teeterboard. In 2017 
vervolgde hij zijn studie aan de University of 
Dance and Circus in Stockholm, waar hij zich 
ontwikkelde tot veelzijdig circusartiest en maker. 
Zijn interesse gaat uit naar het verkennen van 
de grenzen van zijn discipline. Hij is nieuwsgierig 
naar hoe men naar teeterboard kijkt en hoe hij 
de mogelijkheden in de discipline kan oprekken. 
Veelvoorkomende thema's in zijn werk zijn 
speelsheid, balans, gewichtloosheid en fragiliteit. 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     Openlucht, tent, zaal      30 min.        alle leeftijden 

luukbrantjes.com  luukbrantjes@gmail.com  M²: 8mx6m // vrije hoogte: 6m 

 

 

Zinzi & Evertjan – Proof of Insanity 

In creatie – Vlaamse première in oktober 2023 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
© August Swietkowiak 

 
In Proof of Insanity gaan Zinzi & Evertjan dieper in op 
de gelukkige onzin van het leven. Almaar wachtend op 
richtingaanwijzing zoeken de spelers haperend hun 
weg langs partneracrobatiek en live-muziek. Een 
scenografie bestaande uit beweegbare elementen 
staat symbool voor de ongrijpbare variabelen die ons 
overvallen. Dit duet is een absurdistische uitnodiging 
om te stoppen met zoeken naar logica of controle en 
de schoonheid van het handelen an sich waar te 
nemen. 

Op zoek naar: Coproductie, Residentie, Speeldata en -plaatsen 

     zaal      60 min.        Vanaf 10 jaar 

www.zinzi-evertjan.com  info@thassos.be  M²: 8mx8m // vrije hoogte: 6m 

 

 

http://www.luukbrantjes.com/
mailto:luukbrantjes@gmail.com
http://www.zinzi-evertjan.com/
mailto:info@thassos.be


Double Take Cinematic Circus  -  JUMP CUT 

In première gegaan in juni 2021 

   
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   © Kristel Vaes 

 
Geïnspireerd door zowel circus als film, 
nodigt Jump Cut je uit in de 
surrealistische en acrobatische wereld 
van Summer en Raphael.  
Dit geeft je een beeld van hoe ze samen 
door het leven gaan. Jump Cut is een 
harmonieuze mix van acrobatiek, story 
telling en innovatieve scenografie.  
Ze nemen je mee op reis door tijd en 
ruimte waar waarde word gehecht aan 
de eenvoudige momenten van het leven 
en de poëzie in de meest tragische.  
Een show en ervaring geschikt voor alle 
leeftijden en ieders verbeelding! 

Op zoek naar: Residentie, Speeldata en -plaatsen 

     Openlucht (zaalversie in 2023)      +30 min.        Alle leeftijden 

www.doubletakecinematiccircus.com/
jumpcut 

doubletakecc@gmail.com  M²: 10mx10m // vrije hoogte: 5m 

 

 

Company Midnight - Us 

In première gegaan in augustus 2021 

 © Cramakamarky 

 
Een portret van twee unieke Homo Sapiens 
Idioticus. Partners in crime die samen alles 
gevonden hebben wat je met messen kan doen. 
De structuur is hun klein, onveilig universum waar 
messen en andere objecten ophangen die op 
ieder moment naar beneden kunnen vallen. If you 
push this button, objects can fall. Immediatly... or 
with a little delay. Een ongezonde mix van 
meswerpen, een opstandige computer en veel 
slechte ideeën... 

Op zoek naar: Residentie, Speeldata en -plaatsen 

     Openlucht, tent, zaal      45 min.        Alle leeftijden 

companymidnight.com  info@companymidnight.com  M²: 6mx5m // vrije hoogte: 3m //  
2m extra, weg van het publiek 

 

http://www.doubletakecinematiccircus.com/jumpcut
http://www.doubletakecinematiccircus.com/jumpcut
mailto:doubletakecc@gmail.com
http://www.companymidnight.com/
mailto:info@companymidnight.com


Sur mesure – s.o.l.o 

In creatie 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Mike Verbraeken 

 
 
s.o.l.o brengt een leven in beeld. 
Momenten die we samen delen. 
Emoties die we allemaal voelden en die ons pad 
hebben gewijzigd. 
Gewonnen of gemiste kansen die de persoon 
hebben gevormd ,die we vandaag zijn. 
Maar elke beslissing, elke mislukking, elke 
verwezenlijking, elk ogenblik -zelfs omringd door 
tal van mensen- werden 
steeds ‘solo’ ervaren. 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     zaal      +30 min.        Vanaf 10 jaar 

https://www.surmesure.be/sur-mesure-
sur-scene 

 M²: 9mx7m // vrije hoogte: 6m 

 

Rode Boom - Realiteiten 

In première gegaan in oktober 2021 (Theater op de Markt) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Fabien Gruau 

 
 
Realiteiten is een artistieke zoektocht die vertrekt 
vanuit het magische gevoel bij wetenschappelijke 
denkers. In een vormentaal die openstaat voor 
verschillende dimensies en multiversa in 
mentalisme, muziek en scenografie. 
Werkelijkheden die elkaar voorbijschieten 
bezorgen de kijker een geheel unieke 
podiumervaring. Realiteiten is een voorstelling die 
de blik op de werkelijkheid voorgoed verandert. 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     indoor, zaal      80 min.        Vanaf 14 jaar 

https://rodeboom.be/on/realiteiten/  info@rodeboom.be   

 

 

 

https://www.surmesure.be/sur-mesure-sur-scene
https://www.surmesure.be/sur-mesure-sur-scene
https://rodeboom.be/on/realiteiten/
mailto:info@rodeboom.be


Hendrik & co – L’escabeau 

In première gegaan 

  
© Bart Graulus 

De inhoud? De non-verbale nonsens van Danie Jordens. 
Improvisatie met slechts twee elementen: een ladder en 
een muzikant. Een fantasierijke voorstelling vol 
ontdekkingen want gaandeweg leren we dat de ladder in de 
wereld van Hendrik niet noodzakelijk een ladder moet zijn. 
Het is een clowneske zoektocht met hoge pieken en diepe 
dalen. Theater in zijn pure vorm, zonder veel franjes, 
zonder veel gedoe. clownerie en slagwerk het verhaal: 
Slechts één grote lamp verlicht de show, hangend aan een 
zelfdragende structuur. Dat is precies het probleem want 
de lamp gaat aan het begin van de show kapot en moet 
vervangen worden... Dit proberen wordt een zoektocht en 
een ontdekking tegelijk. De ladder krijgt tijdens de 
voorstelling geleidelijk een heel andere functie en de twee 
leiden ons naar een heel andere wereld. 

www.hendrikenco.net  

 

 

 

 

15feet6 – Les patineurs  

act 

  
 

 
Les Patineurs bekampen elkaar op het scherpst 
van de snede. Geïnspireerd door de roller derby 
revival in contrast met Émile Waldteufel' Skaters 
Waltz brengen ze een spectaculaire battle op 
rolschaatsen. 

www.15feet6.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hendrikenco.net/
http://www.15feet6.com/


Gadjo Dilo Circus – nieuwe creatie 

In creatie 

  

 

 
 
We willen verder bouwen op het unieke universum dat 
we reeds bloot legden. Want we voelen dat we met onze 
eerste creatie slechts een tip van de sluier hebben 
opgelicht. Er schuilen nog zoveel verborgen 
schoonheden in ons circusverleden. Een voorbeeld is de 
Vlaamse kermis, die vroeger een integraal deel 
uitmaakte van de circusomgeving. Om deze nieuwe 
creatie grondig uit te diepen zijn we op zoek partners, 
residentieplaatsen en try-out data. 

www.gadjodilo.be  

 

 

D-Dao - INSTILLED 

In creatie 

 
 

INSTILLED is een ode aan het leven. En 
een groet aan de dood. Het leven dat we 

willen vieren, vergankelijk en kwetsbaar met 
een pad dat zich spreid op weg naar het 
sterven. Een voorstelling die de weg laat 

zien vanaf de laatste week dat zij nog hier 
en ook al tussen twee zweefde. 

 

Tijdens ons onderzoek naar wat wij wilden vertellen in 
deze voorstelling, kwamen er drie hoofdpunten naar 
voren: ‘de laatste weg’ die wordt afgelegd naar het 
hiernamaals Emoties als Verbinden, vasthouden en 
loslaten Het fysieke in al zijn extremen Wat gebeurd er 
met ons gestel dat aftakelt? Het lichaam, sterk 
expressief als symbool van onze emoties. Wat zegt het 
lijf dat ziek is, protesteert, afsterft? We verkennen de 
dualiteit en raakvlakken tussen fragiliteit en kracht. 
Verbondenheid en isolatie. Op de grond en in de lucht. 
Telkens laten leiden door de weg op zoek naar hetgeen 
wat we kwijt zijn, teneinde de oneindig veelzeggende 
emoties van het lijf te kunnen uitdrukken. 

https://youtu.be/IXcNyIxI5TM  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gadjodilo.be/
https://youtu.be/IXcNyIxI5TM


Cie Balltazar – Friendly Freaks 

In creatie, première in de zomer van 2022 

  
© Maki’Art 

 

Voor deze voorstelling is Hans Vanwynsberghe vertrokken vanuit 
zijn eigen fysieke belemmeringen. Chronische rugpijn tekent zijn 
leven sinds hij vijftien jaar geleden een inschattingsfout maakte op 
een maxitrampoline. Later kreeg hij af te rekenen met acute artritis 
aan beide polsen. Vanuit dit gegeven van fysieke belemmering, is 
Hans op zoek gegaan naar hoe hij toch nog circusartiest kan zijn 
door middel van mechanische oplossingen. Al vlug kwam hij tot de 
vaststelling dat dergelijke mechanische structuren de mogelijkheid 
scheppen tot buitenmenselijke beelden. Ze geven niet alleen een 
oplossing voor zijn persoonlijke problemen, maar tegelijkertijd ook 
voor de menselijke beperkingen in het algemeen. Dat was het 
moment waarop deze voorstelling ontstond. 
 
Daarnaast zocht Hans ook verder naar extra lichaamsdelen voor 
andere circusartiesten, wat hem tot een onderzoek naar het 
historische circus bracht. In de creatie van de voorstelling staat de 
zoektocht naar de “freak” centraal. We willen de historische freak 
een actuele invulling geven. Wie is tegenwoordig ongewenst. Wie is 
welkom, en op welke manier? 

www.balltazar.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balltazar.be/


Piet Van Dycke – On Point  

Première tijdens festival Circolo 2019 

  

© Piet van Dycke 

ON POINT  
Twee mannen, één balans.  
 
Twee mannen balanceren op elkaar en door de ruimte. Ze wankelen en 
weifelen, navigeren langs schouders en obstakels. Wat begint als een spel 
ontwikkelt tot een gemeenschappelijke uitdaging. Elke stap, aanraking, 
verschuiving moet exact zijn.  
 
‘ON POINT’ oogt grappig en gevaarlijk tegelijk. Is het een absurd spel, een 
plaagstoot of onderhuidse concurrentie? Durf je de ander te vertrouwen of 
begeef je je daarmee op glad ijs? Beide performers, geschoold in acrobatiek, 
duelleren met verhoudingen in een woordeloze performance vol humor. Wie 
houdt vol? En minstens even belangrijk: hoe lang?  
Het duet wordt telkens herwerkt in functie van de locatie. Er kan gespeeld 
worden op de speelplaats, op een parking, in het park, op een plein, in de 
refter/sporthal… maar ook in een theaterzaal! De structuur van de 
voorstelling ligt vast, maar er wordt aangepast naargelang de mogelijkheden 
van de locatie. 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     Tent, openlucht, zaal      -30 min.       alle leeftijden 

http://plan-brabant.nl/makers/piet-van-dycke/ pietvandycke@hotmail.com  M²: 6mx6m // vrije hoogte:5,5m 

 

Piet Van Dycke – EXIT  

In creatie 

 
 

 

 

© Lidewei Meijers 

Geen iedereen zonder mij, geen ik zonder de ander.  
 
‘EXIT’ toont de ontmoeting van vier individuen die één 
collectief pad belopen. In een grote, indrukwekkende 
installatie met een draaiende muur en zwevende deuren 
bewegen ze in en door de ruimte. Ze drijven elkaar aan, 
lopen, botsen, klimmen, dragen, balanceren en 
transformeren. Ze komen toe en vertrekken, ontmoeten en 
verlaten, verschijnen en verdwijnen. We bewegen ons als 
mens sowieso altijd voort. Maar wat als je altijd ‘onderweg’ 
bent en nooit ergens kan thuiskomen? En wat met het 
spanningsveld tussen het individu en de groep? In hun 
zoektocht naar onafhankelijkheid hebben ze elkaar meer dan 
ooit nodig. Ze houden elkaar in evenwicht, maar brengen 
elkaar ook uit balans. Een flirt met risico…  
 
‘EXIT’ is een spannende, impressionante en fysieke circus- 
en dansvoorstelling waar beweging, partner-acrobatie en 
balansbord samenvloeien. Choreograaf Piet Van Dycke 
nodigt voor deze voorstelling vier circusartiesten uit, elk 
gespecialiseerd in een andere discipline (bascule, straps, 
trapeze en acrodans). Ook hier is de thematiek van 
toepassing: vier individuele disciplines in één collectieve taal.  
 
Belangrijk: Er zal gespeeld worden met de in- en uitgangen 
van de locatie. Er worden verschillende (vlucht)-routes 
uitgezocht die tijdens de voorstelling gebruikt worden. 

Op zoek naar: Coproductie, Residentie, Speeldata en -plaatsen 

    Tent, openlucht, zaal       +30 min.         alle leeftijden 

http://plan-brabant.nl/makers/piet-
van-dycke/ 

pietvandycke@hotmail.com  M²: 8mx8m // vrije hoogte: 5,5m 

http://plan-brabant.nl/makers/piet-van-dycke/
mailto:pietvandycke@hotmail.com
http://plan-brabant.nl/makers/piet-van-dycke/
http://plan-brabant.nl/makers/piet-van-dycke/
mailto:pietvandycke@hotmail.com


 

ADM – A 2 mètres  

In première gegaan in juni 2020 

    

 

 

 

 © Double Take Cinematic Circus 

Drie elementen. Twee acrobaten op de chinese paal. Als derde partner een 
zuurstofconvertor die omgevingslucht filtert en omzet naar een hoge 
concentratie zuurstof. Lucht hoewel ijl en licht, krijgt hier een onmiskenbaar 
gewicht. 
Jesse Huygh is circusartiest en lijdt aan mucoviscidose wat zijn 
mogelijkheden tot performen sterk limiteert. Maar binnen al deze beperkingen 
gaat hij op zoek naar de mogelijkheden. In ‘A 2 mètres’ is Jesse verbonden 
met een zuurstofapparaat. Zijn circuspartner Rocio draagt mentaal maar ook 
fysiek mee deze last. Het resulteert in een gevoelige voorstelling waarin de 
harde realiteit maar ook de hoop zichtbaar wordt gemaakt. Waarin zorg 
dragen en steun vinden een letterlijke vertaling krijgt. En afstand ook 
daadwerkelijk mensen verbindt. Het is een menselijke realiteit; bitter en teder, 
gevoelig en aanmoedigend. Een voorstelling waarin ik steun op mijn naasten 
en een deel van mezelf terugschenk. Een deel van mijn gewicht wordt 
gedragen door mijn partner, Rocio, die zorgt voor de continuïteit van het 
verhaal, zelfs als dit inhoudt dat zij zelf mijn zuurstof moet dragen. Zij 
vergezelt me fysiek, mentaal, en emotioneel, ze is de hoeksteen van dit 
relaas. Zo delen we het gewicht van dit verhaal. Trachten het publiek de wil, 
kracht en inspiratie te schenken om de dagdagelijkse rompslomp te 
verdragen. Circus is mijn manier om te dromen en hoop te geven. Om volop 
te leven, wat de voorwaarden ook zijn. Blijven optreden ondanks mijn conditie 
is een bron van inspiratie en motivatie. 
‘A 2 mètres’ is een voorstelling die de hoop en de waarde van het heden 
vooropstelt. De blik te openen tot een wereld voorbij de grens zich de 
middelen te geven om tot voorbij je grenzen te gaan. 

Op zoek naar: Coproductie, Speeldata en -plaatsen 

     Openlucht, zaal, plaats in de zorgsector      45 min.       Vanaf 10 jaar 

https://lachouettediffusion.com/portfolio/a-2-
metres/ 

cecile@lachouettediffusion.com M²: 6mx6m  
vrije hoogte: 6,8m 

 

THERE THERE Company – Carrying my father  

In première gegaan in juli 2021 

© THERE THERE Company 

 
 

Carrying my father’ is een acrobatische voorstelling over 
dragen en gedragen worden. Over vasthouden en loslaten. 
Over fragiele kracht en speelse rivaliteit. Op scène staan 
vier circusartiesten met hun vader. Acht volwassen mannen 
die elkaar ontmoeten, elkaar testen en elkaar optillen. Acht 
lichamen die niet even sterk zijn, maar wel even krachtig in 
hun eigenheid en interactie. Ze ontdekken de uitdagingen 
van het ouder worden en de rijkdom van het samenwerken. 
Vaders en zonen onder elkaar. Centraal staat het besef: 
zoals de vader de zoon droeg, zo zal de zoon ooit de vader 
dragen. 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     zaal      +30 min.       Vanaf 10 jaar 

www.theretherecompany.com  info@therethere.be  M²: 10mx8m // vrije hoogte: 7m 

https://lachouettediffusion.com/portfolio/a-2-metres/
https://lachouettediffusion.com/portfolio/a-2-metres/
http://www.theretherecompany.com/
mailto:info@therethere.be


Bert Berg – A sensitive case  

In première gegaan in juli 2021 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
© Jakob Rosseel 

 
A Sensitive Case speelt zich af in een compacte fragiele 
wereld die tot op de rand is gevuld met fragiele muizenval-
bouwwerken. Hierin meet en zoekt iemand elke vorm met zijn 
lichaam. Handstanden, precies voet- & handwerk en 
uitgebalanceerde bewegingen volgend hieruit. De tocht volgt 
een onvoorspelbare route naar wat er in die wereld verborgen 
zit.  
 
Zonder woorden speelt de voorstelling met thema’s zoals 
opsluiting, controle(verlies) en (zich) verliezen. 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     Zaal, verduisterde, overdekte locatie      50 min.       Vanaf 10 jaar 

www.BertBerg.com 

info@bertberg.com  M²: 5mx6m // vrije hoogte: 3m 

 

 

THERE THERE Company – Chaïm  

Gaat in première in oktober 2022 

     

 
© THERE THERE Company 

Chaïm - Een ode aan adem 
Ademen: een automatisch biologisch proces dat ons in leven houdt. De 
drijvende kracht achter onze vitale functies, onze stem, onze beweging. Een 
actie die ons als mens verbindt met andere ademende wezens, zelfs met de 
hele ecologische keten. Een juiste ademhaling kan ons helen, kan ons sterker 
maken, kan onze prestaties vergroten. Ademen is een krachtig maar tegelijk 
zo fragiel fysiologisch systeem, lang niet zo vanzelfsprekend als we vaak 
denken. Pas als de adem ons ontnomen wordt, zien we de waarde ervan in. 
 
Tijd voor een ode! Een ode aan adem. 
 
In Chaïm ontmoeten acrobatie en klassieke zang elkaar. Beiden zijn een 
vorm van lichamelijke virtuositeit, gestuurd door adem. De voorstelling 
ontstaat op het ritme van een ademhaling. Adem wordt stem, wordt 
beweging, wordt muziek. Op scène drie performers: een klassiek geschoolde 
zangeres, een acrobate en een jonge performer. 
 
Chaïm wordt een avondvullende voorstelling gecreëerd voor een volwassen 
publiek. Indoor, frontaal zicht. Klassieke zang en (acrobatische) beweging als 
artistieke taal. Beschikbaar vanaf oktober 2022. 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     zaal      +30 min.       Vanaf 10 jaar 

www.theretherecompany.com  info@therethere.be  M²: 9mx7m // vrije hoogte: 4m 

 

http://www.bertberg.com/
mailto:info@bertberg.com
http://www.theretherecompany.com/
mailto:info@therethere.be


Grensgeval - murmur  

In première gegaan in oktober 2019 

     
© Bart Grietens 

Murmur: fluisteren; murmelen; brommen; morren; kabbelen; klateren; ruisen 
 
Murmur is circus-geluidstheater dat alle zintuigen prikkelt. Met ruisende 
rugzakken, een landschap van speakers en een acrobatische componist. 
Een fantasierijke compositie voor iedereen die wel eens meer dan alleen mens 
wil zijn. 
 
Camiel bouwt een wereld vol geluid. Een purrende kat klinkt uit een jaszak, 
een zwerm bijen vliegt vlakbij door de lucht, twee armen maken het geluid van 
auto’s. Ver weg klinkt een vinger op een raam. Ruis wordt zee, wordt wind, 
wordt adem. Met het publiek rondom zich wringt Camiel zich in bochten, 
springt, valt, vliegt om de wereld te componeren.  
Plots beginnen ook de rugzakken van het publiek te zoemen. Alles en iedereen 
wordt deel van een wervelwind van geluid in een luidsprekerlandschap. 
 
Na de succesvolle familievoorstelling Plock! (2017) gingen de makers van 
grensgeval opnieuw met Camiel Corneille en Stijn Dickel de vloer op. 
Resultaat: bruisend nieuw circus-geluidstheater voor alle zintuigen! 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     zaal      40 min.       -10 jaar 

www.grensgeval.eu  ciegrensgeval@gmail.com  M²: 10,5mx10,5m // 
vrije hoogte: 6,5m 

 

Grensgeval - KORROL 

In creatie – première in oktober 2023 

     KORROL is het derde deel in een drieluik voor een jong publiek over kunst 
en creëren. 
In KORROL maken we de creatiedrang/drift tot thema. Grensgeval legt de 
borrelde, zoekende, heerlijk, afschuwelijke energie bloot die ervoor zorgt dat 
je- soms tegen beter weten in- steeds opnieuw begint. Met nieuwsgierigheid 
zoeken we naar hoeveel beperkingen de creatiedrift overwint. Want net in de 
beperking vinden je mogelijkheden voor iets nieuws; datgene dat je nooit op 
voorhand zou kunnen bedenken.  
KORROL wordt een ode aan de irreële en onbeschrijfelijke creatiedrang die 
je - met volle verstand - tegen muren doet lopen. 
  
Jonas droomt van zijn eigen architecturaal, beeldende werk. Een 
totaalkunstwerk dat het statische en versteende karakter van beelden en 
gebouwen aan gruzelementen slaat en in beweging brengt. In het begin 
zoekt hij klein: een acrobatisch parcours voor een lichaam met een betonnen 
object voor een voet, een hand of een het hoofd. Hij wil steeds verder en 
meer: zijn hele lichaam (ver)bouwt hij met beton.  
Beperkt door de kilo’s wordt zijn lichaam steeds immobieler. Toch vindt 
Jonas in al die begrenzing nog een stukje vrijheid: er is nog net een 
mogelijkheid voor een duet tussen teen en pink.  
In een wereld van hoorbaar en voelbaar geluid wordt het publiek steeds 
meer deel van Jonas zijn creatieproces. 
KORROL wordt beeldend circus-geluidstheater dat alle zintuigen prikkelt en 
waar het publiek middenin zit. 

Op zoek naar: Residentie, Speeldata en -plaatsen 

     zaal      40 min.       Vanaf 4 jaar 

www.grensgeval.eu  ciegrensgeval@gmail.com   

 

http://www.grensgeval.eu/
mailto:ciegrensgeval@gmail.com
http://www.grensgeval.eu/
mailto:ciegrensgeval@gmail.com


Circus Katoen - Grasshoppers  

In première gegaan in juli 2021 

    © Michiel Devijver – Tanja Ruiter 

 
Grasshoppers is een weergave van de veerkracht en kwetsbaarheid 
van de natuur en de rol die wij als mens daarin spelen. Het 'levende' 
groen in deze wereld krijgt wat te verduren. Met een grasmat in de 
hoofdrol zoekt Circus Katoen naar een speelse manier om dit te 
verbeelden. 
 
Gras is een levend materiaal en voor iedereen herkenbaar. Enerzijds 
heel kwetsbaar en anderzijds kan het ook wel echt tegen een stootje. In 
Grasshoppers haalt Circus Katoen dit stukje groen uit zijn natuurlijke 
habitat en brengt het boven het maaiveld met behulp van schragen, 
planken, touw en hun lichamen. 
Het publiek volgt hoe de artiesten het gras transformeren tot een object 
dat wordt gemanipuleerd en gecontroleerd. Een portie natuur komt 
terecht in onnatuurlijke situaties, een specialiteit van de mens... 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     Zaal, openlucht      Zaal 55min., 
outdoor 40min. 

      Vanaf 10 jaar 

www.circuskatoen.com  tanja@hhproducties.nl  M²: 8mx8m // vrije hoogte: 4,5m 

 

 

Sinking Sideways - René  

In première gegaan in oktober 2021 

   © Bernadette Wozniak-Fink 

 
René staat voor raakvlak – een rechthoekig speelvlak 
waarin twee dansacrobaten vrijheid binnen één centraal 
thema zoeken: het eeuwig herhalende heen-en-weer. 
Dankzij de combinatie van precisie en speelsheid 
evolueert René van eenvoudige bewegingen naar een 
acrobatische dynamiek. Daarbij wordt de nadruk gelegd 
op het plezier van de zoektocht naar diversiteit binnen iets 
wat niet lijkt te veranderen.  
René legt het menselijke aspect bloot van het echte 
samenwerken. Nooit alleen maar altijd samen. 

Op zoek naar: Speeldata en –plaatsen 

     Zaal, tent      45 min.       Vanaf 10 jaar 

www.sinkingsideways.de  info@sinkingsideways.de  M²: 5mx6m // vrije hoogte: 3m 

 

 

 

http://www.circuskatoen.com/
mailto:tanja@hhproducties.nl
http://www.sinkingsideways.de/
mailto:info@sinkingsideways.de


Sinking Sideways - Cécile 

In creatie 

   © Schlinkart 

We zijn drie dansacrobaten.  
We delen de passie om te bewegen en te zien waartoe ons 
lichaam in staat is. 
We hebben een fascinatie voor patronen en variaties 
binnen de herhaling. 
Iets dat we zien terug komen in Jongleren.  
Daarom willen we in Cécile onderzoeken hoe we de 
patronen uit jongleren kunnen vertalen naar dansacro en 
hoe we deze choreografisch kunnen gebruiken. 
 
In een bijna hypnotiserende wervelwind van acrobatie 
bewegen lichamen zich rakelings langs elkaar. Zo 
verkennen ze de eindeloze fysieke variaties van 
verstaanbare patronen. 

Op zoek naar: Coproductie, Residentie, Speeldata en -plaatsen 

     Zaal, tent      55 min.       Vanaf 10 jaar 

www.sinkingsideways.de  info@sinkingsideways.de  M²: 7mx8m // vrije hoogte: 4,5m 

 

 

Walser vzw/Janni van Goor - The time of our singing' 

In première gegaan in oktober 2021 

   © Phile Deprez 

 
Een voorstelling met drie generaties circusvrouwen. 
De oudste in beeld op een scherm, de andere twee op 
scène. 
Een oude vrouw, een jonge vrouw en een meisje. 
 
Over het lichaam als een landschap en de schoonheid 
van het ouder worden. Maar ook over het doorgeven 
van een passie – het circus – aan een volgende 
generatie, als een bijzondere erfenis. 
 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     Zaal      +30 min.       Vanaf 10 jaar 

www.jannivangoor.be  katrien@huisalma.be  M²: 10mx10m //  
vrije hoogte: min. 5,5m 

 

 

http://www.sinkingsideways.de/
mailto:info@sinkingsideways.de
http://www.jannivangoor.be/
mailto:katrien@huisalma.be


MOVEDBYMATTER & Collectif Malunés  

In première gegaan in juni 2021 

    © Kris Dewitte 

BITBYBIT combineert een klassieke circustechniek (Jaws of Steel) met een 
beeldrijk verhaal over twee onafscheidelijke broers (Simon en Vincent 
Bruyninckx van Collectif Malunés). Tijdens het even sensitieve als 
spectaculaire kijkstuk doorlopen zij samen alle aggregatietoestanden van hun 
relatie: van tweestrijd en lichtvoetig spel over voorzichtige toenadering tot 
blind vertrouwen en totale overgave aan elkaar.  
 
Tussen hun stalen kaken klemmen zij elk het uiteinde van een touw, dat hen 
als een navelstreng met elkaar verbonden houdt. Dat beeld is tegelijk het 
startpunt voor een grensverleggend vormonderzoek en voor een tactiele 
terreinverkenning vanwaar hun eigen ik ophoudt en dat van de ander begint.  
 
De hyperfysieke regie (Kasper Vandenberghe van MOVEDBYMATTER) en 
zinderende soundtrack (Dijf Sanders) maken BITBYBIT tot een rituele 
ervaring, tot een evenwichtsoefening tussen vallen en veerkracht tonen, 
dankzij een verbondenheid die zo intens en onvoorwaardelijk is dat ze de 
beperkingen van onze anderhalvemetermaatschappij kan overstijgen. 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

     Tent (dome)      75 min.       Alle leeftijden 

www.collectifmalunes.be 
www.movedbymatter.com 

www.jeburo.be/bitbybit  M²: 34mx34m voor dome 

 

Vincent Bruyninckx & Vejde Grind/Collectif Malunés – H O M A N 

Gaat in première in december 2021 

  © Isak Stokåz 

 

HOMOTION 
HOMADE 
HOMAN 
HOMO 

 

 

 
HOW 
HO 
H 
H O M A N - Een verwijzing naar de mens? Een referentie naar thuis? Naar de man? Of 
misschien een suggestie voor noch echt thuis, noch helemaal menselijk. Niet helemaal man. 
Niet helemaal wat je denkt dat het is. Niet helemaal wat je dacht te herkennen. Bijna, maar niet 
helemaal. 
 
Ook wanneer je je ogen sluit, blijft een beeld van het fysieke achter op het netvlies. Het licht 
versmelt met het donker en het denkbeeldige met het fysieke. Misschien is net dàt het moment 
waarop de voorstelling zich afspeelt. 
 
“Science-fiction writers construct an imaginary future. Historians attempt to reconstruct the past. 
Ultimately both are seeking to understand the present.” - Naomi Oreskes. 
 
We onderzoeken het heden door de realiteit los te koppelen van haar logica, betekenis, 
psychologie en doel. Hoe kunnen we de noodzaak loslaten om te willen begrijpen? En hoe 
kunnen we angstloos de snelweg van een steeds veranderende omgeving blijven berijden? 
De voorstelling zelf tracht het moment van herkenning steeds een stapje voor te zijn, door 
situaties voortdurend te verdraaien, verschuiven en hen los te koppelen van logica en doel. 
 
TWEE LICHAMEN bezetten de scène: 
Vejde Grind, 1.90m, 80kg, Swedish cave-man body type. 
Vincent Bruyninckx, 1.70m, 60kg, Belgian french fry body type. 
 
De voorstelling is geïnspireerd op onze gevoelens in relatie tot de gedachte: "Wat gebeurt er na 
de ondergang van de mensheid?" Als makers is het onze bedoeling om existentiële vragen te 
stellen, eerder dan ze te beantwoorden. Wij geloven dat de antwoorden voortdurend veranderen 
in de evoluerende lijn die het leven is. Onze focus ligt daarom op het observeren van- en 
reflecteren over deze thema’s met ernst en humor; zowel in relatie tot onze praktijk als tot ons 
publiek. We nodigen ons publiek uit voor een intieme reis, in de zoektocht naar het heden. 
Created by us but shared by all. 
With this show, Vincent & Vejde are shortlisted for CircusNext 2020 - 2021, which is a European 
circus label: the creators selected by a European jury stand out for their singularity and 
creativity. 

Op zoek naar: Speeldata en -plaatsen 

      Zaal      60 min.       vanaf 10 jaar  

www.collectifmalunes.be  www.jeburo.be/homan Speeloppervlak: 10mx10m, vrije hoogte: 6m 

http://www.collectifmalunes.be/
http://www.movedbymatter.com/
http://www.jeburo.be/bitbybit
http://www.collectifmalunes.be/
http://www.jeburo.be/homan


 

Collectif Malunés – nieuwe creatie 

In creatie 

 © Ronny Lemmens 

Collectief Malunés lanceert een nieuw project in hun eigen 
circustent. Ondanks de delicate politieke situatie. Ondanks de 
gezondheidscrisis en de bijhorende sociale omwentelingen. 
Ondanks de bedenkingen over de legitimiteit van een 
tenttournee in de huidige ecologische context. We hebben 
besloten al deze beperkingen te omarmen en de oplossingen 
in detail te bestuderen.Veertien professionals uit de 
podiumkunsten wagen zich vastberaden aan een nieuwe 
creatie. Veertien circusartiesten, musici, administratieve 
krachten en technici met een pak ervaring maar met de 
nederigheid en de goesting die bij een nieuw project passen. 
Onze nieuwe voorstelling is de logische stap na de laatste 
buitenvoorstelling "We Agree To Disagree" (zie link naar de 
teaser). We presenteren het lopende proces van de collectieve 
creatie, voorlopig zonder een te grote focus op het concrete 
eindresultaat. Dat resultaat zal de vrucht zijn van jaren werk en 
onderzoek. Het creatieproces wordt dus zelf de leidraad, en 
niet een gedetailleerd idee van het te bereiken eindresultaat. 

www.collectifmalunes.be  

 

 

Circus Ronaldo – Sono Io ? 

In première gegaan in juni 2021 

  

 

Een queeste naar hereniging, tussen vader en zoon, tussen 
speler en publiek, tussen oude glorie en nieuwe kansen. 
 
Danny en Pepijn Ronaldo, vader en zoon, samen op scène. 
Via hun gedeelde liefde voor muziek en spielerei bouwen ze 
een brug tussen gelijkenissen en verschillen. De vader lijkt 
vastgeroest in zijn verleden, hopeloos zoekend naar een aloud, 
maar vergaan gevoel van extase. De zoon zoekt naar de 
verzoening tussen het oude circus dat zijn vader creëerde en 
de wereld daarbuiten.  
 
De wortels van Circus Ronaldo reiken terug tot ver in het 
verleden, met Danny en Pepijn als zesde en zevende 
generatie. Met zeven als heilig getal brengen ze nu een ode 
aan dit verleden: ‘Sono io?’ (‘Ben ik dat?). 

www.circusronaldo.be  

 

 

 

 

 

http://www.collectifmalunes.be/
http://www.circusronaldo.be/


Circus Ronaldo – Da capo al infinité 

In creatie – première in september 2023 

  
 

Van Theater Van Den Berghe tot Circus Ronaldo: een kroniek 
van een circusfamilie. Een beeldende, filmische voorstelling 
van een geschiedenis van liefde, noodzaak, schijnbaar toeval 
en passie. Een voorstelling over de evolutie in de circuskunst. 
Maar evenzeer de evolutie van een publiek. Artiesten 
beïnvloeden het publiek en de maatschappij. Maar omgekeerd 
is dat net zo. Een verhaal van 180 jaar verwondering.  
 
Circus Ronaldo verlangt ernaar om dat verhaal te vertellen. De 
historie van haar familie, van het begin tot in het oneindige. 
Omdat de nieuwe wereld nood heeft aan steun en vertrouwen, 
aan verbondenheid, aan familie.  
‘Da capo al infinite’ speelt in een tent, met een lang speelvlak 
dat als een straat tussen twee tribunes ligt. De voorstelling 
trekt voorbij als een stoet. Een optocht van tijd...Van 
momenten, flarden, herinneringen en dromen, die plots even 
stilstaan en dan weer verder trekken. Ieder lid van de familie 
vertelt het verhaal met een eigenheid die samen een 
harmonische diversiteit creëert. 

www.circusronaldo.be 

 

 

 

http://www.circusronaldo.be/

