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Er staan ook dit jaar
heel wat CIRKLABOresidenten op het menu. De
Leuvense circuswerkplaats
ondersteunt circusartiesten in
hun artistieke ontwikkeling. Ze krijgen
er de fysieke en mentale ruimte
om te experimenteren, creëren en
produceren. Hun aanwezigheid mag
dan ook zeker niet ontbreken!

© WieBa Photography

FEEST!
We vieren dit jaar onze vijfde editie!
Beleef van 13–15 mei circusplezier
op vertrouwde en verborgen plekken
in Leuven. Internationale, lokale en
CIRKLABO-artiesten zakken af om weer
het beste van zichzelf te geven. Net
zoals de vorige edities presenteren we
straffe voorstellingen van gevestigde
waarden en aankomend circustalent.
Boek je tickets, pik een gratis
voorstelling mee, keuvel gezellig met
een drankje op onze Velodroom en laat
je een weekend lang onderdompelen in
ons indrukwekkend programma.

circusartieste in
“spéAlshebjonge
ik een netwerk in de
internationale circuswereld.
Heel fijn dat ik die kennis kan
delen met CIRKL en mee mag
puzzelen aan de programmatie
van het festival.

”

GASTCURATOR
Helena
Voor deze vijfde editie
Sirugue
werkt CIRKL voor het eerst
samen met een gastcurator.
Daarmee zorgen we voor een
jonge, frisse blik die de programmatie
met enige nuance bekijkt en een unieke
identiteit toevoegt aan de inhoud van
het festival.
Helena Sirugue (23) bijt voor deze editie de spits
af. Haar uitgesproken liefde voor de circuswereld
startte als kind al bij de Leuvense circusschool
Cirkus in Beweging. Naast zich te verdiepen in
partneracrobatie als circusartieste in opleiding
(Centre Régional des Arts du Cirque in LilleLomme), vind je Helena ook vaak terug bij andere
voorstellingen en circusfestivals.
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Circus van hier
Traditiegetrouw haalt CIRKL enkele vaste
Belgische waarden naar Leuven. Pioniers
met al heel wat voorstellingen op hun
palmares. Sinds 20 jaar kent circus in
Vlaanderen een enorme opmars. Deze
artiesten zetten circus op de kaart in
België en ver daarbuiten.

DOUBLE YOU
Be Flat
ZA 14 MEI 18.00 UUR /
ZO 15 MEI 15.00 UUR • 60 MIN
PREDIKHERENKERK 5 • 6+

Double You is een sociaal
experiment rond grenzen
en identiteit waarbij fear of
missing out (FOMO) centraal
staat. Twee voorstellingen
vinden tegelijkertijd plaats en
gaan in dialoog met elkaar.
Het publiek is verdeeld over
twee tribunes, gescheiden
door één muur. Maar wat
gebeurt er aan de andere
kant van de muur?
Be Flat is een team van
acrobaten en muzikanten.
Het doel? Spelen voor
iedereen en mensen met

© Marie Monteiro

© Theater Op De Markt,
Katelijne Boonen

verschillende achtergronden
samenbrengen. In 2018 en
2019 wist Be Flat al een groot
publiek te bekoren op CIRKL
met hun voorstellingen
Follow Me en Follow Us.

BITBYBIT
MOVEDBYMATTER ism Collectif Malunés
VR 13 MEI 21.00 UUR / ZA 14 MEI 20.30 UUR / ZO 15 MEI 16.30 UUR
75 MIN • VELODROOM TENT MALUNÉS 2 • ALLE LEEFTIJDEN

WE AGREE TO DISAGREE
Collectif Malunés

BITBYBIT verenigt een
klassieke circustechniek
(Jaws of Steel) met een
beeldend verhaal over
twee onafscheidelijke
broers, genaamd Simon
en Vincent Bruyninckx. Ze
spelen een gevaarlijk spel
van aantrekken en afstoten,
op de grens van hun fysiek
vermogen en slechts enkele
centimeters van het publiek
verwijderd. Hun sensitieve

VR 13 MEI 19.30 UUR / ZA 14 MEI 19.00 UUR • 60 MIN • VELODROOM
FESTIVALCENTRUM 1 • ALLE LEEFTIJDEN

De artiesten onderzoeken
verschillende manieren
waarop mensen samenwerken. Wanneer is een
samenwerking geslaagd, of
net mislukt? Is een collectieve creatie mogelijk als we
allemaal verschillend zijn?
Het publiek wordt actief
betrokken als burger, als
toeschouwer, als acteur,...
Iedereen Collectif Malunés!

Geen zorgen: je kan ook
incognito van de voorstelling
genieten zonder
actief deel te nemen.
Collectif Malunés is een
hedendaags Frans-Belgisch
circusgezelschap. De kracht
van het collectief ligt in de
noodzaak van de solidariteit en de noodzaak om in
groep te werken.
© Kris Dewitte

en spectaculaire tweestrijd
zorgt voor een adembenemende familievoorstelling.
MOVEDBYMATTER,
opgericht door Kasper
Vandenberghe, werkt voor
deze voorstelling samen
met de broers Bruyninckx
van Collectif Malunés.
MOVEDBYMATTER is een
transdisciplinaire kunst
organisatie die ook in het
circusveld thuis is.
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LEAGUE & LEGEND 15Feet6
ZO 15 MEI 14.00 UUR • 40 MIN • VELODROOM
FESTIVALCENTRUM 1 • ALLE LEEFTIJDEN

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!
Chinese mast, bascule,
duorolschaatsen, circusfiets, ... Het Belgische
circusgezelschap 15Feet6
is van alle markten
thuis. Met veel belang
voor circustechniek en
kwaliteit. En liefst van
al op straat voor een zo
breed mogelijk publiek.
© Alessandro Villa

In Première
Vijf jaar CIRKL, vijf premières van Leuvense lokale
artiesten! Laat je verrassen door deze bijzondere,
intieme producties. De ene voorstelling haalt
haar kracht uit verbluffende eenvoud, de andere
uit een geoliede groepsdynamiek. Eén ding staat
vast: verwonderen doen ze allemaal!

© Toon Van Gramberen

© WieBa Photography

13 HARBINGER ROAD
Hendrik Van Maele • TENT
ZA 14 MEI 20.30 UUR / ZO 15 MEI 19.00 UUR
55 MIN • SCHOUWBURG 9 • 8+

THE SHOW MUST GO ON
Zinzi & Evertjan
ZO 15 MEI 16.00 UUR EN 18.00 UUR • 25 MIN
VILLA AAN DE AA 6 • ALLE LEEFTIJDEN

Poging na poging, van
miskleun tot bijna succes
blijven Zinzi & Evertjan
het beste van zichzelf
geven. Ze worstelen
zich door een bos van
verstrengelde ledematen.
Geknoopte muziekkabels, wilde acrobatie
en vervormde gitaarriffs.
Wat er ook gebeurt, de
voorstelling gaat door!
Zinzi & Evertjan werken al
tien jaar samen. Met als
basis spectaculaire partner
acrobatie onderzoeken
ze relaties en emoties
tussen twee personen en
ontwikkelen ze hun unieke
acrobatische bewegingstaal
steeds verder in krachtig
en elegant werk.

© B.Fink

Hendrik Van Maele presenteert samen met zijn
medespelers Maria Madeira
en Shalom Gramiccioli, een
nieuwe kijk op de kunst van
het gooien en vangen. In deze
intrigerende mix van acrobatie
en dans wisselen verhaallijnen
elkaar af en is het van meet af
aan niet duidelijk wie of wat
wordt gegooid.

Hendrik groeide op in de
Leuvense circusschool Cirkus
in Beweging waar hij zich
vooral richtte op acrobatie.
Gedurende twee jaar wordt
hij als circusmaker ondersteund door onze Nederlandse
partner TENT, huis voor
hedendaags circus.

PASSING BY Knot on Hands

BELGISCHE PREMIÈRE

ZA 14 MEI 16.00 UUR EN 19.00 UUR / ZO 15 MEI 17.00 UUR
40 MIN • DIJLETERRASSEN 8 • 8+
© Kolja Huneck

PASSING BY neemt je mee op
reis langs bekende en minder
bekende plekken in de stad.
Een voorstelling waarbij de stad
tot leven komt en de spelers op
zoek gaan naar hun acrobatisch

evenwicht op de randen en
richels van de stad.
Knot on Hands is een circustrio
waarbij partneracrobatie
centraal staat. De focus ligt
dan ook op de lichamelijkheid
tussen de drie lichamen. Van
daaruit vertrekken de artiesten
voor de creatie van innovatieve producties.
Opgelet: tijdens deze voorstelling
moet je je verplaatsen en zijn er geen
zitplaatsen voorzien.
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EQUI Dyne
ZA 14 MEI 17.00 UUR / ZO 15 MEI 18.30 UUR • 30 MIN • VELODROOM
BINNENTUIN MARTIN’S KLOOSTER 3 • ALLE LEEFTIJDEN

DOUBLE BILL

Gastcurator

ZA 14 MEI 15.00 UUR / ZO 15 MEI 13.00 UUR • 40 MIN
WAGEHUYS 7 • ALLE LEEFTIJDEN

CIRKL presenteert twee bijzondere
voorstellingen van Leuvense jonge,
interdisciplinaire circusmakers.

TRY-OUT
Wout Vanroose

© Toon Van Gramberen

uitsloverij. Over het plezier
van fysieke arbeid. Over
jong acrobatisch enthousiasme waar liefst geen
einde aan komt.
Dyne is een groep ervaren
partneracrobaten van Cirkus
in Beweging, onder leiding
van Hanna Mampuys.
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ZA 14 MEI 13.00 UUR • 35 MIN
VELODROOM
FESTIVALCENTRUM 1
ALLE LEEFTIJDEN
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Paraplu / Cirkus in
Beweging

©

© Nazli Tarcan

Wout is een multigetalenteerde
circusartiest/muzikant met een
voorliefde voor niet alledaagse
vaardigheden die hij vaak zelf
uitvindt. Hij werd dan ook niet voor
niets Homo Universalis 2021 in het
tv-programma Iedereen Beroemd.

VACHT

Een jaar later dan oorspronkelijk gepland, is dit jong
geweld helemaal klaar om
het beste van zichzelf te
geven op het podium. In de
voorstelling Ik laten ze hun
kijk op de wereld zien en
nemen ze je mee naar een
wereld waar ze van dromen.
Een absurde reis door de
ogen van Paraplu.

Bruut
Twee wezens ontmoeten elkaar.
Bedekt met een dikke vacht
leren ze zichzelf en elkaar
kennen. Hun tweede
huid bepaalt hoe
ze bewegen en
tegenover elkaar
staan. Maar wat als
ze die vacht uittrekken?
Bruut is een jong interdisciplinair circuscollectief
van circusartieste Xanthe
Van der Jeught en textiel
artieste Silke Rys.

G
ee
rt

M
ee
us
en

De jongerenproductie
van Cirkus in Beweging
zet op zaterdag het
festival in gang met deze
nieuwe productie.

©

Tien jonge acrobaten
stuiven de piste in. Willen
ze het publiek entertainen?
Of hebben ze zelf plezier bij
het eindeloos herhalen van
hun rondjes, hun kunstjes,
hun krachtpatserij? Equi
gaat over de dunne lijn
tussen entertainment en

Ken je de kapla-blokjes nog? Wout
Vanroose laat je met zijn try-out
nostalgisch terugdenken aan
het leuke speelgoed. Met
uiterste voorzichtigheid
en de perfecte balans
gaat hij in interactie
met de fragiele
bouwwerken. Maar is
dat genoeg om die vernielende kracht tegen te gaan?
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GRENZELOOS

Grenzeloos

GREGARIOUS Soon Circus Company (SE / ES)
ZA 14 MEI 17.00 UUR / ZO 15 MEI 14.00 UUR • 40 MIN
VILLA AAN DE AA 6 • 10+

CIRKL brengt ook dit jaar straffe internationale
voorstellingen naar Leuven die je niet mag missen.
Deze indrukwekkende producties presenteren elk
op hun eigen manier bruisend circus.

© NyWeb

©Tilman Pfäfflin

WO IST TOBI? Zirkus FahrAwaY (CH)
VR 13 MEI 18.00 UUR / ZA 14 MEI 15.00 UUR / ZO 15 MEI 13.00 UUR
75 MIN • VELODROOM TENT FAHRAWAY 4 • 6+

Wat als de artiesten niet
komen opdagen en de crew
moet inspringen? Dan krijg
je een komische voorstelling
waarin twee multigetalenteerde circusartiesten het
beste van zichzelf geven.
Zonder glitter en trompetten,
maar wel met clownerie,
muziek en subtiele humor.

Zirkus FahrAwaY is een
circusgezelschap uit
Zwitserland. Met hun
tent doorkruisen ze heel
Europa. Zo ontstaan ook
hun nieuwe producties
door samen te leven, te
repeteren en te werken.

Gregarious is een
anti-heroïsche studie
van de menselijke kant
van sport. Competitie
en broederschap staan
centraal. Teamgeest tegen
rivaliteit. Een energieke,
charmante voorstelling met
sprankelende humor.

Soon Circus Company is
opgericht door Nilas Kronlid
en Manel Rosés. Hun passie
voor acrobatie en beweging
bracht hen samen. Gregarious is hun eerste productie
die ze al meer dan 60
keer in tien verschillende
landen speelden.

360 Monki • TENT (NL)
ZA 14 MEI 13.30 UUR EN 18.30 UUR / ZO 15 MEI 15.30 UUR EN 18.00 UUR
30 MIN • VELODROOM FESTIVALCENTRUM 1 • ALLE LEEFTIJDEN

CLAN CABANE
La Contrebande (FR)
ZA 14 MEI 16.00 UUR / ZO 15 MEI
18.30 UUR • 50 MIN
VELODROOM FESTIVALCENTRUM 1 • 7+

In Clan Cabane halen de
artiesten het kind in zichzelf
terug naar boven. Ze wekken
spelletjes, verhalen en speelhutten van vroeger terug tot
leven. Deze voorstelling is
een speeltuin vol mogelijkheden met de trampoline als
centraal speelobject.
Op initiatief van jongleur
Antoine Cousty kwam het
collectief La Contrebande

© Hanneke Meijers

© Chloé Bodin

tot leven. Het team breidt
gaandeweg uit. Van de
Chinese mast over vloer
acrobatie tot de bascule: dit
internationaal geroemd gezelschap heeft alles in huis.

Neem plaats op een van
de rollende krukjes en
wees een speler in deze
circusvoorstelling. Straks,
als we elkaar weer mogen
aanraken, hoe nabij wil je dan
bij een vreemde zijn? Met
jongensachtige bravoure,
dan weer speels of intiem,
delen de performers Théo
en Lucas Enriquez hun
atletische bewegingskunsten

en bepaal jij het verloop
van het stuk mee.
Benjamin ‘Monki’ Kuitenbrouwer heeft na zijn
opleiding in 2014 aan
Codarts Rotterdam
het gezelschap Monki
Business opgericht. In
deze voorstelling speelt
de tweeling Théo en
Lucas Enriquez van
Kirn Compagnie mee.
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IN PREMIÈRE

Ongezien
De Leuvense circuswerkplaats CIRKLABO
verwelkomt en ondersteunt doorheen het
jaar heel wat circusartiesten om te werken
aan hun voorstelling. Maak op CIRKL kennis
met drie try-outs van drie internationale
CIRKLABO-residenten.

© Circ Pistolet

Gastcurator

© WieBa Photography

MAYBE THERE IS NO ENDING
Circ Pistolet (ES)
ZA 14 MEI 14.00 UUR / ZO 15 MEI 17.00 UUR • 50 MIN
PREDIKHERENKERK 5 • 5+

Een rommelig podium ...
acrobaten die te laat komen
... en waar is de muzikant?! De
show start nu! Zullen ze erin
slagen om de voorstelling
goed en wel te beginnen?
Maak je klaar voor een
uitzinnige reis rond de wereld
met straffe acrobatie en een
stevige portie rockmuziek.

Het circusgezelschap Circ
Pistolet uit Barcelona is
gevormd door het duo
Rat Serra en Enric Petit.
Ondertussen bestaat het
Catalaanse gezelschap uit
zes artiesten en gaan ze op
tournee door heel Europa.

TRICOT
Kirn Compagnie (FR)
VRIJ 13 MEI 18.00 UUR
30 MIN • VELODROOM
FESTIVALCENTRUM 1
ALLE LEEFTIJDEN

Twee broers bevinden zich in
een afgesloten ruimte. Door
de nauwe omgeving worden ze
allebei nerveus. Het dwingt hen
om op zoek te gaan naar oplossingen. Tricot onderzoekt hoe
twee lichamen zich ten opzichte
van elkaar verhouden en wat dat
over hun relatie zegt.

© Marie-Thérèse Cardoso

De tweelingbroers Théo en
Lucas Enriquez vormen samen
het gezelschap Kirn Compagnie.
Deze topacrobaten drijven hun
lichaam tot het uiterste door
op zoek te gaan naar onnatuurlijke bewegingen.

60% BANAAN Monki • TENT (NL)
ZA 14 MEI 19.30 UUR / ZO 15 MEI 16 UUR EN 19.00 UUR
30 MIN • 30CC/MINNEPOORT 11 • 12+

Monki geeft je een optimistisch beeld over de mens
in een gloednieuw format:
een circusconference. Al
klimmend laat hij je levensgrote, kleurrijke grafieken
zien over de hoopvolle
ontwikkelingen in de wereld.
Visuele weetjes en spectaculaire acrobatie: check!

Benjamin ‘Monki’ Kuitenbrouwer heeft zijn bijnaam
Monki te danken aan zijn
voorliefde om als acrobaat
tussen metershoge palen
heen en weer te slingeren.
Hij maakt voorstellingen
waarin hij circus inzet
als bemiddeling tussen
de dingen die hem
dagelijks bezighouden.
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C’EST BIEN ICI? Compagnie Wurst (DE)
ZA 14 MEI 14.00 UUR / ZO 15 MEI 16 UUR • 40 MIN
VELODROOM FESTIVALCENTRUM 1 • 5+

© Mike Verbraeken

In de Brusselse straten
ontdekte Compagnie Wurst
een potentieel revolutionair
object: de elektrische step.
Aangekomen in Leuven
en uitgerust met twee
e-steps, hun aktetassen,
epische circusvaardigheden
en een koffie to go, gaan
de twee verder op weg.

FLÂNEURS
Denisse Mena &
Yerko Castillo (CL)

Denisse Mena en Yerko
Castillo zijn allebei
opgegroeid in Chili waar
hun passie voor circus is
ontstaan. In 2017 verhuisden
ze naar Frankrijk om er hun
opleiding als circusartiest

Naast voorstellingen breiden we ons feest
verder uit. Zet je op het terras van de Velodroom
en klink mee op ons vijfjarig bestaan, geniet
doorheen de dag van een vleugje muziek of ga
eens piepen bij Doble Mandoble of de expoperformance van Camiel Corneille. Begint het na
al die voorstellingen ook te kriebelen? Cirkus in
Beweging gaat samen met jou op zoek naar de
circusartiest in jezelf!

Bestemming: ERROR E14.
Elias Oechsner en Mikail
Karahan vonden elkaar
ergens tussen België,
Nederland, Frankrijk en
Duitsland. Ontgiftende
mannelijkheid, Duitse humor
en absurde circusgekte is
wat hen verbindt.

Gastcurator

CIRKUS IN BEWEGING WORKSHOPS

ZA 14 MEI 18.00 UUR • 30 MIN
WAGEHUYS 7 • 6+

Denisse, een luchtacrobate,
leeft graag in alle richtingen,
vaak met haar benen in
de lucht. Yerko, met zijn
voeten op de grond, staat
altijd klaar om haar op te
vangen. Flâneurs verzet zich
tegen een wereld die veel
te snel gaat. Geïnspireerd
door de grootsheid van
eenvoudige handelingen en
de kleine wonderen van het
dagelijks leven.

VIER MEE
en beleef

ZA 14 MEI EN ZO 15 MEI • UREN EN INFO OP
WWW.CIRKLCIRCUS.BE • VELODROOM
FESTIVALCENTRUM 1 • ALLE LEEFTIJDEN

Geen CIRKL zonder Cirkus in Beweging. Ook tijdens
deze editie haalt de Leuvense circusschool alles uit de
kast om kinderen en jongeren in contact te brengen met
circus. Stroop je mouwen op en doe mee aan verschillende workshops.

© Rocio Wittib

te voltooien aan het Centre
Régional des Arts du Cirque
Lille-Lomme. Beide artiesten
hebben zich gespecialiseerd
in partneracrobatie.

Leer allerlei coole moves en creatieve flows aan tijdens de
parkourworkshop. Of ooit al eens de allergrootste willen zijn?
Dat kan dankzij de steltenworkshop! Heb je altijd al eens
gedroomd om op een eenwieler te rijden? Ook die (velo)
droom kan je waarmaken tijdens de eenwielerworkshop.
Veel plezier en slappe lach momenten gegarandeerd!
Alle uitgebreide info over de workshops en een tijdstabel
vind je op de festivalwebsite: www.cirklcircus.be.
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VIER MEE EN BELEEF

AVANT-PREMIÈRE

CHAPITEAU
MAGIQUE & LA
LEYENDA DE
KULKATÁ

Tickets
www.cirklcircus.be

Doble Mandoble
VR 13 MEI 18.30 UUR
ZA 14 MEI 15.00 UUR EN 17.30 UUR
ZO 15 MEI 15.00 UUR EN 17.00 UUR
DOORLOPENDE
KORTE ACT VAN 5 MIN
VELODROOM FESTIVAL-
CENTRUM 1 • 5+

In de magische tent van
Professor Kap maak je kennis
met het bovennatuurlijke en
de oorsprong van het leven.
Maar Professor Kap is ook
onafscheidelijk verbonden met
een monster. Hoe geraakt hij
daar in hemelsnaam vanaf?

Hoe meng je circus, magie,
fysiek theater, objectmanipulatie en digitale kunst in één
productie? Doble Mandoble
kent het antwoord! In groepen
kan het publiek telkens vijf
minuten hun ogen uitkijken
in de magische wereld van
Professor Kap.

30CC/TICKETBALIE & 016 27 40 00
(wo-za, 12.00 – 17.00 uur)

Info
•
•

EXO Camiel Corneille
ZA 14 EN ZO 15 MEI 10.00 UUR - 18.00 UUR
ATELIER IN BEELD CAS-CO 10 • 7+

•

© Immanuel Bom

Als beeldend kunstenaar én
circusartiest integreert Camiel
Corneille zowel theatervormen als verstilde esthetiek
in de wereld van de podiumkunsten. In samenwerking
met Cas-co nodigt hij het
publiek uit in zijn werkplek en
toont hij hoe hij toewerkt naar
een voorstelling.

EXO is gebaseerd op de voor
het leger ontwikkelde ‘super’
machines, de exoskeletons. Kan
je dit ook niet vertalen naar het
streven naar de hedendaagse
schoonheidsidealen, gevormd
door de digitale media? Deze
expo-performance, op de
grens van de beeldende installatiekunst en circus, zoekt naar
de limiet van het menselijke en
wat daaraan voorbij gaat.

PROGRAMMA PROFESSIONALS
Kom meer te weten over het programma
voor professionals via www.cirklcircus.be.

•
•

We vragen om de minimumleeftijd
bij betalende voorstellingen altijd te
respecteren.
Denk aan je UiTpas! Je spaart UiTpunten
bij de meeste partners. Heb je recht op het
kansentarief? Dan geven ze je ook korting op
hun betalende activiteiten.
Tijdens het festival kan je met al je vragen
terecht bij het infopunt op de Velodroom.
Ook voor voorstellingen die niet uitverkocht
zijn, kan je aan de Velodroom tickets
bestellen.
CIRKL volgt de actuele corona-maatregelen.
Blijf up-to-date via onze website.
Naar CIRKL kom je best met het openbaar
vervoer, te voet of per fiets. Op de website
bereken je makkelijk jouw beste reisweg.
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Velodroom
festivalcentrum
BRUSSELSESTRAAT 90

2

Velodroom tent Malunés
BRUSSELSESTRAAT 90

5

3

Velodroom binnentuin
MARTIN’S KLOOSTER,
O.L.VROUWSTRAAT 18

4

9

Velodroom tent
FahrAwaY

5

Predikherenkerk
O.L. VROUWSTRAAT

SINT
ANN
ASTR
AAT

O.L. V
ROUW
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AT

BRUSSELSESTRAAT 90

6

6

Villa aan de Aa
O.L. VROUWSTRAAT 46

7

30CC/Wagehuys
BRUSSELSESTRAAT 63

8

Dijleterrassen
KRUISING AMERIKALAAN EN LEI

En ook nog:
9 30CC/Schouwburg
BONDGENOTENLAAN 21

10

DIJLE

Cas-co
VAARTSTRAAT 94

11

30CC/Minnepoort
DIRK BOUTSLAAN 62

Programma
UUR

PLAATS

TITEL

LEEFTIJD

PRIJS / -12JR

P.

GRATIS

12
10
16
4
5

VRIJDAG 13 MEI 2022
18.00 - 18.30
18.00 - 19.15
18.30* - 19.30
19.30 - 20.30
21.00 - 22.15

1
4
1
1
2

Tricot
Wo ist Tobi?
Chapiteau Magique
We Agree To Disagree
BITBYBIT

Alle
6+
5+
Alle
Alle

€ 12 / € 10
GRATIS

€8/€5
€ 15 / € 12

ZATERDAG 14 MEI 2022
13.00 - 13.35
13.30 - 14.00
14.00 - 14.40
14.00 - 14.50
15.00 - 15.40
15.00* - 16.00
15.00 - 16.15
16.00 - 16.40
16.00 - 16.50
17.00 - 17.30
17.00 - 17.40
17.30* - 18.30
18.00 - 18.30
18.00 - 19.00
18.30 - 19.00
19.00 - 19.40
19.00 - 20.00
19.30 - 20.00
20.30 - 21.25
20.30 - 21.45

1
1
1
5
7
1
4
8
1
3
6
1
7
5
1
8
1
11
9
2

Ik
360
C'est bien ici?
Maybe There is No Ending
Double bill: Try-out/Vacht
Chapiteau Magique
Wo ist Tobi?
PASSING BY
Clan Cabane
Equi
Gregarious
Chapiteau Magique
Flâneurs
Double You
360
PASSING BY
We Agree To Disagree
60% Banaan
13 Harbinger Road
BITBYBIT

Alle
Alle
5+
5+
Alle
5+
6+
8+
7+
Alle
10+
5+
6+
6+
Alle
8+
Alle
12+
8+
Alle

GRATIS

€5/€3
GRATIS
GRATIS

€5/€3
GRATIS

€ 12 / € 10
€5/€3
GRATIS

€5/€3
GRATIS
GRATIS

€5/€3
€8/€5
€5/€3
€5/€3
€8/€5
€5/€3
€ 12 / € 10
€ 15 / € 12

8
11
14
12
9
16
10
7
10
8
11
16
14
5
11
7
4
13
7
5

ZONDAG 15 MEI 2022
13.00 - 13.40

7

Double bill: Try-out/Vacht

Alle

€5/€3

9

13.00 - 14.15

4

Wo ist Tobi?

6+

€ 12 / € 10

10

14.00 - 14.40

1

League & Legend

Alle

GRATIS

6

14.00 - 14.40

6

Gregarious

10+

GRATIS

11

15.00* - 16.00

1

Chapiteau Magique

5+

GRATIS

16

15.00 - 16.00

5

Double You

6+

€8/€5

5

15.30 - 16.00

1

360

Alle

€5/€3

11

16.00 - 16.25

6

The show must go on

Alle

GRATIS

6

16.00 - 16.30

11

60% Banaan

12+

€5/€3

13

16.00 - 16.40

1

C'est bien ici?

5+

GRATIS

14

16.30 - 17.45

2

BITBYBIT

Alle

€ 15 / € 12

5

17.00 - 17.40

8

PASSING BY

8+

€5/€3

7

17.00 - 17.50

5

Maybe There is No Ending

5+

GRATIS

12
16

17.00* - 18.00

1

Chapiteau Magique

5+

GRATIS

18.00 - 18.25

6

The show must go on

Alle

GRATIS

6

18.00 - 18.30

1

360

Alle

€5/€3

11

18.30 - 19.00

3

Equi

Alle

€5/€3

8

18.30 - 19.20

1

Clan Cabane

7+

GRATIS

10

19.00 - 19.30

11

60% Banaan

12+

€5/€3

13

19.00 - 19.55

9

13 Harbinger Road

8+

€ 12 / € 10

7

EXO doorlopend op za en zo van 10.00 uur tot 18.00 uur (Atelier in Beeld 10 ).
De uren van de circusworkshops van Cirkus in Beweging vind je op de website.

* Doorlopende korte act van 5 min
V.U. schepen Denise Vandevoort, Prof. Van
Overstraetenplein 1, Leuven – Niet op de
openbare weg gooien AUB!

