
ALTREGO THEATRE (D)
BARON OTTO VON TOUNIX
Deze sportman maalt zijn trainingskilometers 
af. Een vliegende show met een verlichte 
heliumballon en een op afstand bestuurde 
aeronaut. www.altrego.de

BONPARDON (B)
L’ AMBULANCE DE LA CHANCHE
Met hun aftandse retro ziekenwagen vol 
attributen rijden de dokters rond op vrolijke 
muziek. Hun missie: het opsporen en 
behandelen van stress. www.bonpardon.be

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

JOCHEN LANGE (NL)
THE FLYING DINOSAURS
De Pterosauriaskeletten zijn nu levende wezens 
die over het publiek vliegen. De dinoskeletten, op 
ware grootte, geven met LED strips licht en kleur. 
www.jochenlange.net

OCREATIES (B)
PICCOLOTERY
Twee piccolo’s houden met hun reiskoffers 
halt op hun reis rond de wereld. Met een 
ludieke loterij beproeven ze het geluk van de 
toeschouwers. www.ocreaties.be

STEPHWORX (NL)
DUO DOUCE
Dit hoofdloze koppel zoekt elkaar met hulp van 
het publiek. Eenmaal elkaar gevonden, voelen ze 
zich weer compleet. www.stephworx.com

VRIJDAG
25|08

VOORSTELLINGEN

18.15 | 20.15 uur
locatie 2 | Oud Atletiekplein
In het doek zien we een 
koppel naar elkaar toegroeien. 
Een innige omhelzing waar 
elegantie en kracht uitmonden 
in een passionele choreografie. 
(25 min.)

www.takapa.be

CIE. DU PETIT MONSIEUR (F) 
 EN DÉRANGEMENT

22.30 uur 
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Drie nomaden nemen ons mee 
op hun ontdekkingstocht naar 
het vuur. Een kleurrijk spektakel 
met diverse technieken en 
vuur(werk)effecten. (25 min.)

www.takapa.be

19.30 | 21.45 uur
locatie 1 | Speelplaats KA
Als het duo het podium 
opkomt, sluipt twijfel in hun 
goed geoliede machine wat 
leidt tot misverstanden … 
Hand-op-hand acrobatie 
gekruid met humor. (45 min.)

www.contentpourpeu.fr

18.45 | 21 uur
locatie 1 | Speelplaats KA
Daika, een wereldkampioen op 
de éénwieler en Cheeky, een 
acrobatische clown geniaal in 
mimiek, brengen een energieke 
komische voorstelling. (40 min.) 

www.wittylook.com

18.45 | 21 uur
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Gewapend met een plank 
en een rol ontmoeten twee 
schipbreukelingen elkaar. 
Kunnen ze samen het 
evenwicht vinden en overleven 
in deze wankele wereld?
(40 min.)

www.zirkusmorsa.de

CIE. TAKAPA (B)
ABRAZZO

CIE. TAKAPA (B)
IGNIS NOMADÈS

VUURSHOW

19.30 | 21.45 uur 
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Ontelbare hardnekkige 
pogingen en ongelooflijke 
acrobatische trucs ten 
spijt, Paul Durand krijgt de 
telefooncel niet open. Maar hij 
geeft niet op, bellen zal hij … 
(30 min.)

 www.petitmonsieur.com

CIRQUE CONTENT
POUR PEU (F)
ENTRE LE ZIST

ET LE GESTE

18 | 20.15 uur
locatie 1 | Speelplaats KA
Vito wisselt humor af met 
circuskunsten. Op de slappe 
koord rijdt hij met een 
éénwieler, danst en swingt 
hij en tot slot beklimt hij een 
ladder van 2 meter. (40 min.) 

www.circovito.com

CIRCOVITO (SP)
EQUILIBRANDO ILUSIONES

WITTY LOOK (JP)
UNICYCLE CIRCUS THEATER

ZIRKUS MORSA (D/F)
LA FIN DEMAIN

25|08
STRAATACTS

SVEN ROELANTS (B)
MARCEL CYCLETTE
Vanop zijn ‘cyclette fantastique’ verleidt hij 
met veel galanterie vrouwelijk schoon. Marcel 
Cyclette verrast, charmeert en verwarmt!
http://users.telenet.be/sven.roelants

TEATRO PAVANA (NL) COLORS
Als deze vrouwelijke schepsels bewegen, dansen 
hun gewaden mee. Een zee van kleur draait en 
golft spectaculair om ons heen.
www.teatropavana.com

ALONG COMES MARY (B) TRIO MOBIEL
19 uur | locatie 10
20.15 uur | locatie 7
21.30 uur | locatie 5
Gewapend met een strakke band kleurt Mary 
ontstuimig buiten de lijnen waarmee Jazzland is 
afgebakend. www.alongcomesmary.com

BABYDRY (B) 20 uur | locatie 10
Herkenbare en meezingbare hits in een 
aanstekelijk en opzwepend djembé-jasje.
www.babydry.be

FAB (B) 18 uur | locatie 5
Deze Beverenaar brengt een mix van Engels- en 
Spaanstalige songs die het leven beschrijven 
rond Route 66 en Mexico.

SKRIEWER (B) QUOI?FUUR
Van 14 tot 18 uur | locatie 3 
Eenmaal langs dit kapsalon  gepasseerd, ben je 
niet meer dezelfde. Opvallen doe je!
www.skriewer.be

CLOWN POEFIE (B)
DE BALLONNENCLOWN
Clown Poefie uit Kieldrecht tovert de knapste 
ballonfiguren uit zijn mouw. www.poefie.be

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, locatie 11.

VRIJDAG 25|08|2017 UURSCHEMA VOORSTELLINGEN

uur Locatie 1 | Speelplaats KAuur Locatie 2 | Oud Atletiekplein

18.00

Circovito (40 min.)

18.00

18.1518.15
 Cie Takapa | Abrazzo (25 min.)

18.3018.30

18.45

Witty Look (40 min.)

18.45

Zirkus Morsa (40 min.) 19.0019.00

19.1519.15

19.30

Cirque Content Pour Peu (45 min.)

19.30
Cie du Petit Monsieur (30 min.)

19.4519.45

20.0020.00

20.15

Circovito (40 min.)

20.15
 Cie Takapa | Abrazzo (25 min.)

20.3020.30

20.4520.45

21.00

Witty Look (40 min.)

21.00

Zirkus Morsa (40 min.) 21.1521.15

21.3021.30

21.45

Cirque Content Pour Peu (45 min.)

21.45
Cie du Petit Monsieur (30 min.)

22.0022.00

22.1522.15

22.3022.30Cie Takapa | Ignis Nomadès | vuurshow
(25 min.) 22.4522.45

25|08|17 > 27|08|17 | GRATIS
OUD ATLETIEKPLEIN | KA BEVEREN
DIEDERIK VAN BEVERENLAAN | DONKVIJVERSTRAAT
WARANDE | VRASENESTRAAT | YZERHAND | GROTE MARKT

dienst Projectcoördinatie
Stationsstraat 2 • 9120 Beveren
03 750 16 29 
erik.apers@beveren.be
www.beveren.be

van Vlaanderen

ZA 26|08|17 | BEVEREN 
OUD ATLETIEKPLEIN

 D. VAN BEVERENLAAN
GRATIS TOEGANG

Vanaf 17 uur REUZENBARBECUE door 
Chiromeisjes Sint-Martinus
& Chirojongens Beveren 
op het grootste terras van Beveren. 
Inschrijven en info via bbqchiro@hotmail.com
of 0476 86 12 77
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THE WHEREABOUTS OF J. ALBERT | 20 UUR

THE RHYTHM JUNKS | 22 UUR
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16 | 18.30 uur 
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Een komische en excentrieke 
figuur verleidt zijn publiek 
met een kleurrijk geheel waar 
jongleren, lichaamscontorsie, 
koorddansen … in elkaar 
verstrengeld zijn. (45 min.)

www.barto.ca

CIA. LA BALDUFA 
TEATRE (SP) 

 ZEPPELIN

14.30 | 17 uur 
locatie 1 | Speelplaats KA
Met een speelse mix van kracht 
en sierlijkheid demonstreert 
deze energieke vrouw haar 
kunsten. Betty Brawn brengt 
een forse straatshow! (30 min.) 

www.strongladyproductions.com

15 | 17.45 uur 
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Dit sportief zwemduo waagt 
het erop ‘le spectacle de 
natation synclownisée’  te 
brengen in een klein, ondiep 
opblaasbaar bad. Een gedurfd 
schouwspel. (45 min.)  

www.facebook.com/Plouf-et-
Replouf-642763025825321

14 | 17 uur 
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Een naïef paar bereidt hun 
huwelijk voor. Dit leidt tot 
gekke gebeurtenissen. Zal haar 
speelsheid en zijn kracht leiden 
naar een … happy end? 
(30 min.)

www.circopitanga.com

16 | 18.30  uur 
locatie 1 | Speelplaats KA 
Een rare vierkoppige 
bemanning landt. Met 
straffe trucs en spectaculaire 
circusacts tonen zij hoe je 
tegen een redelijke prijs door 
de tijd kan reizen.
(50 min.)

www.tresperte.com

BARTO (B) 
BARTO COMIC ACROBAT

BETTY BRAWN (AUS) 
THE STRONG LADY

14 uur | vertrek op locatie 9 
14.30 uur | aankomst en 
slotshow op locatie 4
Volg de bemanning op hun 
testvlucht die bol staat van 
pannes, hinderpalen en 
ontmoetingen. Niets houdt hen 
tegen! Met hulp trotseren ze 
alle obstakels. (60 min.) 

www.labaldufateatre.com

CIE. SUPER SUPER (F)  
PLOUF ET REPLOUF

15 | 17.45 uur 
locatie 1 | Speelplaats KA
Twee Roemeense zigeuners 
zetten een voorstelling op touw 
vol goochelkunsten, acrobatie 
en livemuziek. Zo trachten ze 
uit hun ellende te raken. 
(40 min.)

www.balltazar.be

CIE. BALLTAZAR (B) 
DE BALLEN VAN BALLTAZAR 

CIRCO PITANGA (CH) 
NUPTIAL ROPES 

TRESPERTE CIRCO 
TEATRO (SP) 

OOPART

CIRCUS PALJASSO (B) DRAGO
Niets passeert zonder dat dit jong draakje 
het gezien heeft. Met zijn gouden bal haalt hij 
fascinerende toeren uit. 
www.circus-paljasso.be 

CIRCUS THEATER VLADIMIR (NL) 
DRAAK JORIS
Deze draak torent boven iedereen uit!  Op vrolijke 
muziek huppelt Joris voort, soms dromend, 
soms dansend. 
www.circustheatervladimir.nl

CLOWN POEFIE (B) 
DE BALLONNENCLOWN
Clown Poefie uit Kieldrecht tovert de knapste 
ballonfiguren uit zijn mouw.  
www.poefie.be

LOS MURGINALES (B) 
15.30 uur | locatie 6 | 18 uur | locatie 8 
Deze multiculturele fanfare geeft door muziek, 
dans en kostuum een gezicht aan de diversiteit 
van Antwerpen.  
www.losmurginales.be

TEATRO PAVANA (NL) ANTILOPI
Trots en bevallig blijven deze antilopen alert voor 
dreigend gevaar. Met hun grote glanzende ogen 
spieden ze de omgeving af.  
www.teatropavana.com

BARBAR (B) 
BARBAR, A MAN’S WORLD
tussen 14 en 18 uur | locatie 3 
Francine bezit een overjaars barbiersalon. Zij 
ronselt vrijwilligers die door haar aanbidders  
écht geschoren willen worden en … (45 min.) 
www.lamusegueule.be

27|08 
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GEMEENGOED (B) 
14 uur | locatie 5 
Nicole Willaert uit Beveren brengt met haar 
kinderen Bram, Merel, Soetkin en kleinkinderen 
liedjes van vroeger en nu. 

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 en een 
snufje inspiratie. De beeldjes mogen mee naar 
huis! www.klei-atelier.nl

KATRIEN VERFAILLE (B) 
PIGEON ON PIANO
van 14 tot 18 uur | locatie 6  
Gluur binnen in de duiventil en geniet via 
koptelefoons van de pianomuziek in deze 
éénpersoonsconcertzaal. 
www.pigeononpiano.com

REYNAERT RIDDERS (B) 
MIDDELEEUWS TENTENKAMP
van 14 tot 18 uur | locatie 4 
Demonstraties van zwaardvechten en 
middeleeuws koken. Proeven van mede mag! 
Kinderen zijn welkom op de kiddy battle en 
schietstand.  
https://www.facebook.com/Reynaert-
Ridders-1741685459391880

SKRIEWER (B) QUOI?FUUR 
van 14 tot 18 uur | locatie 3  
Eenmaal langs dit kapsalon gepasseerd, ben je 
niet meer dezelfde. Opvallen doe je!  
www.skriewer.be

THEATER PETATJE (B) MASCARA
van 14.30 tot 17.30 uur | locatie 3 en 10 
Mascara uit Beveren tovert bij de kinderen de 
leukste gezichten tevoorschijn. 
www.petatje.be

26|08 
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JOCHEN LANGE (B) GIGANTICA
Dit reuzenkonijn (4,5 m) komt tot leven door 
manipulatie van poppenmaker Jochen Lange en 
4 Beverse vrijwilligers. www.jochenlange.net

STEPHWORX (NL) 
STEAMPUNK ON STILTS
Gewapend met periscoop, laser en veel 
charme nemen deze raven u mee om grootse 
ontdekkingen te doen. www.stephworx.com

SVEN ROELANTS (B) KHALID & CO
Boven de hoofden verleidt hij iedereen met zijn 
sympathiek draakje. 
http://users.telenet.be/sven.roelants

TEATRO PAVANA (NL) UCCELLI
Deze langbenige vogelachtige creaturen zwieren 
met hun rafelige vleugels en lijken op te stijgen 
tijdens hun fladderende dans.  
www.teatropavana.com

WOLKENRUITERS (NL) TUMBLE TAILS
Deze nieuwsgierige stokstaartjes denderen door 
de straten en bouwen acrobatische figuren op. 
www.wolkenruiters.nl

ANIMATIENEST (B) 
GEKKE JORRE MOBIEL
Komisch goochelen, ballonplooien en visuele 
komedie in een mobiel totaalpakket. 
www.animatienest.be 

SKRIEWER (B) QUOI?FUUR
van 14 tot 18 uur | locatie 3  
Eenmaal langs dit kapsalon gepasseerd, zal je 
leven nooit meer hetzelfde zijn. Opvallen doe je!  
www.skriewer.be

THEATER PETATJE (B) MASCARA
van 14.30 tot 17.30 uur | locatie 3 en 7 
Mascara uit Beveren tovert bij de kinderen de 
leukste gezichten tevoorschijn. www.petatje.be

ZONDAG 
27|08 

VOORSTELLINGEN

GEKKEFIETSENCIRCUIT (B) 
vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 18 uur | locatie 3 
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

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, 
locatie 11. Uurregeling en programma-aanbod 
worden dan aangepast.

15 | 17.15 uur 
locatie 1 | Speelplaats KA
Een man in maatpak trekt met 
zijn koe op wieltjes rond. Dit 
leidt tot absurde acrobatie en 
ongewone situaties. Wie leidt 
er hier de dans? De man of de 
koe? (30 min.)

www.carrecurieux.be

CIRCUS THEATER 
VLADIMIR (NL) 

APETROTS 

15.45 uur 
locatie 1 | Speelplaats KA
Dit gek typetje uit Verrebroek 
brengt een doldwaas en 
energierijk visueel spektakel. 
Met goocheltrucs en ballonnen 
worden groot en klein 
geanimeerd. (60 min.)

www.animatienest.be

CARRE CURIEUX (B) 
ODE À LYOBA

ANIMATIENEST (B) 
GEKKE JORRE 

ZIET HET GROOTS!

14 uur 
locatie 1 | Speelplaats KA
Vladimir overleeft hilarische 
hoogten, ijzingwekkende 
diepten en een “gebroken-
hart-aanval”. In alle opwinding 
transformeert hij tot aap en 
zoekt zijn droomprinsesje. 
(60 min.)
www.circustheatervladimir.nl

17 uur 
locatie 1 | Speelplaats KA
In deze beeldende voorstelling 
maak je de ontpopping mee 
van een lange rups tot een 
metershoge vlinder. Deze 
vlinder danst zich een weg door 
het leven. (20 min.)

www.circustheatervladimir.nl

CIRCUS THEATER 
VLADIMIR (NL) 
VLINDER IN BEELD

CIE. BALLTAZAR (B) 
ORKEST BAZAR 

17.45 uur | start op locatie 1 | 
Speelplaats KA en eindigt op 
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Livemuziek met contrabas, 
piano, trompet, sax ... verweven 
met slap touw, jongleren, acro 
en evenwicht op ladder ... 
Mobiel circus met oog voor 
beestjes! (50 min.)

www.balltazar.be

ZATERDAG 
26|08

BEESTIGE 
VOORSTELLINGEN

ZATERDAG 26|08|2017 
UURSCHEMA VOORSTELLINGEN

uur Locatie 1 | Speelplaats KA

14.00

Circus Theater Vladimir | Apetrots 
(60 min.)

14.15

14.30

14.45

15.00
Carré Curieux | Ode à Lyoba (30 min.)

15.15

15.30

15.45
Animatienest 

Gekke Jorre ziet het groots 
( 60 min.)

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00 Circus Theater Vladimir 
Vlinder in beeld (20 min)

17.15
Carré Curieux | Ode à Lyoba (30 min.)

17.30

17.45 Cie Balltazar | Orkest Bazar (50 min.) 

start locatie 118.00

18.15 Cie Balltazar | Orkest Bazar 

naar locatie 218.30

ZONDAG 27|08|2017 UURSCHEMA VOORSTELLINGEN

uur Locatie 1 | Speelplaats KA uur Locatie 2 | Oud Atletiekplein

14.00 Cia La Baldufa | Zeppelin  
vertrek| locatie 9

14.00
Circo Pitanga (30 min.)

14.15 14.15

14.30
Betty Brawn (30 min.)

14.30 Cia La Baldufa| Zeppelin 
Slotshow | locatie 414.45 14.45

15.00

Cie Balltazar (40 min.)

15.00

Cie Super Super (45 min.)15.15 15.15

15.30 15.30

15.45 15.45

16.00

Tresperté Circo Teatro (50 min.)

16.00

Barto (45 min.)16.15 16.15

16.30 16.30

16.45 16.45

17.00
Betty Brawn (30 min.)

17.00
Circo Pitanga (30 min.)

17.15 17.15

17.30 17.30

17.45

Cie Balltazar (40 min.)

17.45

Cie Super Super (45 min.)18.00 18.00

18.15 18.15

18.30

Tresperté Circo Teatro (50 min.)

18.30

Barto (45 min.)18.45 18.45

19.00 19.00

19.15 19.15
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