
CLOSE-ACT THEATRE (NL)
I-PUPPETS
Ogen trekken aan je voorbij. De onderzoekers 
van deze planeet zijn vreemd, grappig en 
angstaanjagend. www.closeact.com

KUNST OP STELTEN (NL)
MAGIC WHITE HORSES
Deze prachtig verlichte witte viervoeters zijn 
half vrouw half paard. Zij creëren een magische 
sprookjessfeer. www.kunstopstelten.nl

PANTAO (D)
DUO TRAUMLICHT UND WALDLICHT
De met wiegende lampionbloemen verlichte 
“wensdroomboom” torent op sferische klanken 
boven de hoofden. Met haar wiebelende 
lichtboom laat Fiolina ons mee genieten van haar 
dromen. www.pantao.de

TUKKERSCONNEXION (NL)
F.I.S.H.
Met veel humor drijven de Kapitein, de 
Cartograaf en de Kok hun kleurrijke reuze vissen 
door middel van tandwielen, kettingen en 
raderwerken aan. www.tukkersconnexion.com

RON JALUAI (B)
DE KLEINSTE MOBIELE COCKTAILBAR
TER WERELD
Een interactieve zoektocht naar mensen met ‘een 
alcoholtekort’. Een cocktail-consultatie brengt 
iedereen aan het lachen. www.ronjaluai.be

CASTART (B)
CASTART ROLLIN
Deze Beverse dansvereniging duikt plots op in 
de straten en verrast. Stilstaan wordt wel heel 
moeilijk! www.castart.org

24|08
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DOLLE PRET (B)
OPI BENCH 
Van 19 tot 20.30 uur | locatie 6
De krachtige ballonnen die opa voor zijn 
kleinkind kocht, tillen hem op. Met zijn 
wandelstok kan hij nog net de bank vastgrijpen. 
Zo wacht hij nu op zijn kleinkind. Neem gerust 
plaats op de bank! www.dollepret.be

SKRIEWER (B) 
QUOI?FUUR
Van 18 tot 21 uur | locatie 3 
Eénmaal langs dit kapsalon gepasseerd, ben je 
niet meer dezelfde. Opvallen doe je! 
www.skriewer.be

DE TOÂPE GERAAPTE (B)
MOBIEL!!!
Deze rondwandelende halve garen staan garant 
voor grappige ontmoetingen en liedjes die elke 
vrouw charmeren. Van snoeiharde rock tot 
betoverende a-capella. www.toapegeraapte.be

TOMCAT (B) 
20 uur | locatie 10 
Geen veredeld balorkest, wel smaakvolle covers 
voor jongeren én oude zakken! 
www.tomcat-music.be

TENNESSEE SUN (B) 
20.30 uur | locatie 5
Met de vierkoppige band Tennessee Sun flitst 
u terug in de tijd! Oorspronkelijk opgericht als 
een Johnny Cash tributeband is het repertoire 
inmiddels uitgebreid met pareltjes uit de jaren 
50 en 60. Laat u onderdompelen in een dosis 
rockabilly, rock-’n-roll en country.

tennesseesun 
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18.45 uur | 21.15 uur
locatie 1
Speelplaats KA/BS De Bever
Alles staat klaar voor een 
geslaagde openingsplechtig-
heid van de cocktailbar. De 
champagne staat koud. Maar 
een ongeluk schuilt altijd in een 
klein hoekje ... (45 min.) 

www.chiringuitoparadise.com

THE FLYING DUTCHMEN 
(NL/CAN)

THE SKY IS THE LIMIT

19.30 uur | 22 uur
locatie 1
 Speelplaats KA/BS De Bever
Dit dansduo, begeleid door een 
muzikant, ontdekt de sensuele 
liefde op de grond en aan het 
luchtkader. De choreografie 
mengt het horizontale met het 
verticale. (30 min.)

www.xavtoyilo.wixsite.com/xavtoyilo

19.30 uur | 22 uur
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Een acrobaat treft aan zijn 
Chinese mast een accordeon-
speler aan. Een poëtische, 
energieke en muzikale ontmoe-
ting, waarin het wederzijdse 
begrip tussen de twee groeit. 
(30 min.)

www.ciedescieuxgalvanises.fr

20.15 uur 
locatie 2 | Oud Atletiekplein
“Les Butors” (= de roerdom-
pen), die vreemde ‘hoem-
pende’ geluiden voortbrengen, 
laten ons genieten van hun 
paringsdans op de roterende 
ladder van 7 m hoog. (55 min.)

www.cirquehirsute.com

22.45 uur
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Met heel wat vuur, pyrotech-
niek en kluchtigheid herneemt 
dit viertal de “ Kanonman”: het 
traditionele nummer uit de 
circussen van weleer. (20 min.) 

l’Home canon

CIE SITTING DUCK (B)
CHIRINGUITO PARADISE

CIE XAV TO YILO (F)
SILENTO 

18 uur | 20.15 uur
locatie 1
Speelplaats KA/BS De Bever
Een Amsterdamse jongleur en 
een onbevreesde Canadese 
éénwielerspecialist tonen met 
veel humor hun veelvoudige 
talenten. (40 min.) 

www.the-flying-dutchmen.com

CIE DES CIEUX
GALVANISÉS (F)

DES ACCORDS DE MÂT

18.45 uur | 21.15 uur
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Een steltenloper en een jong-
leur storten zich in een gekke 
wereld vol dansende kegels, 
balletjes ... Maar wat loopt dat 
verdwaald konijn daar te doen? 
(30 min.) 

www.krijmfresj.be

KRIJMFRESJ (B)
LA CATASTROPHE DU LAPIN

CIRQUE HIRSUTE (F)
LES BUTORS

CIE LORSQUE
SOUDAIN (B)

L’HOMME CANON

De cijfers geven de locaties aan op het plan.
Het uurschema is richtinggevend en kan aangepast worden in functie van de (weers)omstandigheden.
Bij slecht weer is er een alternatief regenprogramma in de gemeentelijke sporthal Klapperstraat 103.
 Uurregeling en programma-aanbod worden dan aangepast.

VRIJDAG 24|08|2018 UURSCHEMA VOORSTELLINGEN

uur Locatie 1 | Speelpl. KA/BS De Bever uur Locatie 2 | Oud Atletiekplein

18.00

The Flying Dutchmen (40 min.)

18.00

18.15 18.15

18.30 18.30

18.45

Cie Sitting Duck (45 min.)

18.45
Straattheater Krijmfresj (30 min.)

19.00 19.00

19.15 19.15

19.30
Cie Xav to Yilo (30 min.)

19.30
Cie des Cieux Galvanisés (30 min.)

19.45 19.45

20.00 20.00

20.15

The Flying Dutchmen (40 min.)

20.15

Cirque Hirsute (55 min.)
20.30 20.30

20.45 20.45

21.00 21.00

21.15

Cie Sitting Duck (45 min.)

21.15
Straattheater Krijmfresj (30 min.)

21.30 21.30

21.45 21.45

22.00
Cie Xav to Yilo (30 min.)

22.00
Cie des Cieux Galvanisés (30 min.)

22.15 22.15

22.30 22.30

22.45 22.45 Cie Lorsque Soudain (20 min.)
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24|08|2018 > 26|08|2018 | GRATIS
OUD ATLETIEKPLEIN | KA BEVEREN | BS DE BEVER | CENTRUMSTRATEN 
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ZA 25|08|2018 | BEVEREN 
OUD ATLETIEKPLEIN

 D. VAN BEVERENLAAN
GRATIS TOEGANG

Het grootste terras van Beveren
Vanaf 17 uur REUZENBARBECUE 
met MARINO PUNK, OPI BENCH …
Inschrijven & info via 
T 0478 64 20 39 
E bbqchiro@hotmail.com
Vanaf 14 uur Straattheater voor het hele gezin

met medewerking van

SENS UNIQUE | 20 UUR

SLOW PILOT | 22 UUR©
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15.15 uur | 17.15 uur
locatie 1
Speelplaats KA/BS De Bever
De artiesten gaan op  zoek naar 
hun schaduw en gaan er mee in 
duet of in duel. Met technieken 
zoals acrobatie, mime, theater 
en maskerspel. (25 min.)

www.fabuloka.com

CIE MAINTOMANO (SP)
EKILIBUÁ

16 uur | 18 uur
locatie 1
Speelplaats KA/BS De Bever
Time to Loop is een verhaal 
over beweging, transformatie 
en liefde. De artiesten brengen 
dit op een elegante en acroba-
tische wijze en dit onder meer 
op de fiets. (30 min.)

www.duokaos.com

14.30 uur | 16.30 uur
locatie 2 | Oud Atletiekplein
De voorstelling zit vol hilarische 
komedie, improvisatie, circus-
technieken en balanceerstunts. 
Het publiek zet Ben Zuddhist 
op weg naar een vurige finale. 
(40 min.) 

www.benzuddhist.com

15.15 uur | 17.15 uur
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Een onemanshow met veel 
humor in een universele taal. 
Een clown, onschuldig, hartver-
scheurend, brutaal en meester 
van de onzin. Veel interactie 
met het publiek. (45 min.)

www.alerisorio.com

18.30 uur
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Op een luchtkader van 7 m 
hoog loert het gevaar om de 
hoek. Elke acrobaat tart dapper 
en gracieus de leegte om het 
gevoel te hebben dat hij leeft. 
Met live rock-‘n-roll! (45 min.)

www.cieavisdetempete.com

FABULOKA (NL)
CONTRA 

DUO KAOS (I/GT)
TIME TO LOOP

14.30 uur | 16.30 uur
locatie 1
Speelplaats KA/BS De Bever 
Een koppel acteert op diverse 
houten haspels en combineert 
dit met acrobatie, messen 
gooien, evenwicht en object-
manipulatie. (30 min.) 

www.maintomano.com

BEN ZUDDHIST (GB)
LE FUNAMBULE

STRIPTEASE

14 uur | 16 uur | 18 uur
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Een explosief duo, absurd en 
hilarisch. Hun handelsmerk is 
sprankelende visuele humor 
en  surrealistische slapstick die 
even grappig als inventief is. 
(25 min.)

www.menincoats.co.uk

MEN IN COATS (GB)
MEN IN COATS

ALE RISORIO (ARG)
ALEGRATIVO

CIE AVIS DE TEMPÊTE (F)
COMME UN VERTIGE

CIE PARIS BÉNARÈS (F)
LES ÉCLAIREURS
Een onbekend eiland dreigt te vergaan. Op de 
rug van “OISÔH”, een reuzenvogel van 7 bij 5 m, 
worden twee verkenners uitgestuurd om veiligere 
oorden op te zoeken. www.parisbenares.fr

KUNST OP STELTEN (NL)
FAMILIE VESTDIJK
De twee steltlopende stijve ouders op wandel 
met hun huilende baby in een te grote 
kinderwagen en hun zoontje van zes zijn een lust 
voor het oog. www.kunstopstelten.nl

MEDUSA’S WORLD (NL)
PRINCESSE DE LA PINQ
Dit lief clowntje danst met haar roze waaiers en 
glittert in het zonlicht. Een prachtige verschijning 
met lange benen. www.medusasworld.nl

STILTLIFE STREETTHEATER (NL)
NARANJA
Deze act op hoge stelten is fris, fruitig, vrolijk, 
ondeugend en verleidelijk. Feestelijk geurend 
naar zomerse sinaasappels. www.stilt.life

ZEEPBELLENCOMPAGNIE (B)
MI GRANDE
Francesco tovert één grote reuzenzeepbel van 5 
meter lang. Een visuele en interactieve act met 
magie en improvisatie.
www.reuzenzeepbellen.wixsite.com/
reuzenzeepbellen

BALLONNENPIRAAT (B)
De Ballonnenpiraat uit Beveren tovert de tofste 
figuurtjes uit zijn mouw. www.ballonnenpiraat.be 

DOLLE PRET (B)
OPI BENCH 
Van 15 tot 16.30 uur | locatie 4
Zie straatact vrijdag.

26|08  STRAATACTS

KUNST OP STELTEN (NL)
LAVA QUEENS
De prachtige Lava Queens op stelten zorgen 
met hun verlichte hoepelrokken voor een 
sprookjesachtige sfeer. www.kunstopstelten.nl

TUKKERSCONNEXION (NL)
HIPPOCAMPUS
De twee gladiatoren dobberen over de woelige 
baren. Lansen en degens worden gekruist. In 
oerkreten bazelen zij bezopen oneliners. 
www.tukkersconnexion.com

PANTAO (D)
VOGELBAUM UND BLÜTENFEE
Een statige boom en een vogel zijn één 
geworden. Het bevallig vogelgezichtje bazelt 
een eigen taaltje. Met de wervelende dans van 
de Aziatische pop wordt de extase van de lente 
gevierd. www.pantao.de

UNDERCOVER THEATER (B)
DE BIERPOLITIE
De sympathieke agenten rijden rond in 
een veel te kleine interventiewagen. Hun 
alcoholcontroles zijn echter niet wat u denkt! 
www.undercovertheater.be

INPETTO (B)
HYPERION
Een clownesk typetje hupt op veerstelten door 
de menigte en brengt alle mensen aan het 
gniffelen. www.inpetto-kinderanimaties.be

DIRK VAN ’T SIRK (B)
DE PROTZUIGER
De protzuiger die een sterk ontwikkeld 
reukorgaan heeft, trekt met zijn mobiele 
“afzuiginstallatie” rond. Zo zorgt hij voor een 
genietbare  leefomgeving. www.dirk-van-tsirk.be

HANNA DE MINK (NL)
KLEI ATELIER
van 14 tot 18 uur | locatie 3 
Iedereen kan aan de slag met klei, verf en 
gereedschap. Toveren met handen, ogen én een 
snufje inspiratie. De beeldjes mogen mee naar 
huis! www.klei-atelier.nl

SKRIEWER (B) 
QUOI?FUUR
Van 14 tot 18 uur | locatie 3
Zie straatact vrijdag.

ZONDAG
 26|08

VOORSTELLINGEN

GEKKEFIETSENCIRCUIT (B) 
vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 18 uur | locatie 4
Scouts en Chiro Sint-Martinus On Wheels 
zetten drie dagen lang het centrum op 
stelten met knotsgek fietsplezier en diertjes 
op wielen. Lol trappen krijgt plots een andere 
betekenis.

REUZEN VAN BEVEREN (B) 
vrijdag en zondag 

Sefken, Diederik, Aldegonde, Cieske, Brigand, 
Regina, Melkboerinneke, Birken, Judocus en 
Lodde bekijken het feest vanuit de hoogte. 
www.beveren.be

15.15 uur | 17.30 uur
locatie 1
Speelplaats KA/BS De Bever
Slagen Roos en Salim er in, met 
o.a. acrobatie en vliegwerk aan 
de trapeze, de 8 m hoge fabriek 
draaiende te houden? Kunnen 
ze hun eerste smakelijke lolly 
maken? (30 min.)

www.duomusa.nl

CIE KRAK (B)
VIVA VICTOR

15.45 uur
locatie 1
Speelplaats KA/BS De Bever
De jonge circusartiesten Zakki 
en Bobo (uit Beveren) zijn aan 
het slapen. Lees de brief voor 
en ga mee in hun levendige 
dromen ... (25 min.)

  TrioMet2

DUO MUSA (NL)
LA FACTORIA

TRIO MET 2 (B)
FANTASIE VAN EEN DROOM

14.30 uur | 16.45 uur
locatie 1
Speelplaats KA/BS De Bever
Victor is jarig en krijgt van het 
publiek een cadeau dat uitein-
delijk zijn leven zal veranderen. 
Visuele en absurde humor 
voor en in een caravan. Met 
publieksinteractie! (40 min.)

www.compagniekrak.be

16.15 uur
locatie 1
Speelplaats KA/BS De Bever
“Een dagje relaxen vraagt veel 
inspanning.” Een mimische 
clown act, doorspekt met 
slapstick en absurde humor. 
(30 min.) 

www.dirk-van-tsirk.be

DIRK VAN ‘T SIRK (B)
STRAND

ZATERDAG 
25|08

FAMILIE

ZATERDAG 25|08|2018
UURSCHEMA VOORSTELLINGEN

uur Locatie 1 | Speelpl. KA/BS De Bever

14.30

Cie Krak (40 min.)14.45

15.00

15.15
Duo Musa (30 min.)

15.30

15.45
Trio met 2 (25 min.)

16.00

16.15
Dirk van 't Sirk (30 min.)

16.30

16.45

Cie Krak (40 min.)17.00

17.15

17.30
Duo Musa (30 min.)

17.45

ZONDAG 26|08|2018 UURSCHEMA VOORSTELLINGEN

uur Locatie 1 | Speelpl. KA/BS De Bever uur Locatie 2 | Oud Atletiekplein

14.00 14.00
Men In Coats (25 min.)

14.15 14.15

14.30
Cie Maintomano (30 min.)

14.30

Ben Zuddhist (40 min.)14.45 14.45

15.00 15.00

15.15
Fabuloka (25 min.)

15.15

Ale Risorio (45 min)15.30 15.30

15.45 15.45

16.00
Duo Kaos (30 min.)

16.00
Men In Coats (25 min.)

16.15 16.15

16.30
Cie Maintomano (30 min.)

16.30

Ben Zuddhist (40 min.)16.45 16.45

17.00 17.00

17.15
Fabuloka (25 min.)

17.15

Ale Risorio (45 min)17.30 17.30

17.45 17.45

18.00
Duo Kaos (30 min.)

18.00
Men In Coats (25 min.)

18.15 18.15

18.30 18.30

Cie Avis de Tempête (45 min.)18.45 18.45

19.00 19.00

VOORSTELLINGEN

 DOLLE PRET (B)
OPI BENCH
van 14 tot 15.30 uur | locatie 7
van 18 tot 19.30 uur | locatie 2
Zie straatact vrijdag.

CLOWN POEFIE (B)
van 15 tot 17 uur | locatie 7
van 17 tot 19 uur | locatie 2
Clown Poefie uit Kieldrecht tovert knappe 
ballonfiguren uit zijn mouw. www.poefie.be

MASCHARA (B)
van 14.30 tot 17.30 uur | locatie 3 en 7
Maschara uit Beveren tovert bij de kinderen de 
leukste gezichten tevoorschijn.

MARINO PUNK (B)
vanaf 18 uur | locatie 2
Vrolijke accordeonmuziek met een hoek af.
www.marinopunk.be

TRIO MET 2 (B)
WORKSHOP CIRCUSTECHNIEKEN 
Van 16.30 tot 18.00 uur | locatie 1
Word zelf circusartiest en word het derde lid van 
dit vrolijke trio. TrioMet2

TUKKERSCONNEXION (NL)
JACKPOT
van 14 tot 18 uur | locatie 3
Een komische gokkast uit de jaren twintig met 
binnenin drie illustere menselijke figuren. Haal 
de hendel over. Is het geluk aan uw zijde? Drie op 
een rij is ... JACKPOT! www.tukkersconnexion.com

KARTJE KILO (B)
RADIO MANO SPORT
van 14.30 tot 17.30 uur | locatie 3
Deze zender geeft bij elke publieke beweging live 
sportverslaggeving. Tussendoor hoort u krakende 
vinylplaten, jingles en reclame. www.kartjekilo.be

LEVEND THEATER (NL)
JUFFROUW SUIKERSPIN
van 14 tot 18 uur | locatie 4 
Een sprookjesachtig typetje met haar nostalgisch 
suikerspinnenkraam deelt suikerspinnen uit. 
www.levendtheater.com

HANNA DE MINK (NL)
KLEI ATELIER
van 14 tot 18 uur | locatie 3 
Zie straatact zaterdag.

REYNAERT RIDDERS (B)
MIDDELEEUWS TENTENKAMP
van 14 tot 18 uur | locatie 4
Demonstraties van zwaardvechten en 
middeleeuws koken. Reynaert Ridders

SKRIEWER (B) 
QUOI?FUUR 
van 14 tot 18 uur | locatie 3 
Zie straatact vrijdag.

MASCHARA (B)
van 14.30 tot 17.30 uur | locatie 3 en 10
Zie straatact zaterdag.

ROCK AU VIN (B)
16 uur | locatie 5 en 18 uur | locatie 8
Een minifanfare wandelt spelend tussen 
de terrasjes door. Intiem en gezellig maar 
evengoed ambiance en dansbaar.
www.rockauvin.be

25|08 STRAATACTS
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