
COLLECTIF LA PIGEONNIÈRE (B)
LES FÊLÉS
Vertrek 18 uur | locatie 4
Vertrek 19.30 uur | locatie 8
Deze mobiele fotobooth zorgt met een polaroid 
voor een komisch anti-selfie concept. (45 min.) 
www.lecollectiflapigeonniere.com

MISTER TWIST (B)
TJOEBIE BY NIGHT
Vertrek 21 uur | locatie 4
Vertrek 22 uur | locatie 8
Deze creatie entertaint zowel jong als oud met 
gekke bewegingen, geluidjes en een bizar oog 
dat alle kanten op gaat. (30 min.) 
www.straatanimatie.eu/act/tjoebie

MISTER TWIST (B)
MISTER STEAMPUNK AND HIS FIREBOOTH
Vertrek 18.45 en 21 uur | locatie 4
Het publiek maakt onverwacht deel uit van deze 
superinteractieve vuuract. Hot maar supercool! 
(60 min.) www.straatanimatie.eu

ACTIC (NL)
KIDDY RIDE POLICE PATROL
Vertrek 18 uur | locatie 4
Vertrek 19 en 20 uur | locatie 8
Wandelende snelheidsovertreders worden 
geflitst, beboet en onderworpen aan een 
blaastest. Theatrale politie-interventies van 
vermakelijk niveau! (30 min.) www.actic.nl

THE S FACTORY (NL)
PAARDJES
Vertrek 20.15 uur | locatie 4
Vertrek 21.30 uur | locatie 8
Lichtgevende paardjes ontlokken bij groot en 
klein dat wauw-gevoel. www.thesfactory.eu

23|08 STRAATACTS
CIRCUS PALJASSO (B)
THE VICTORIAN SCIENTISTS
Vertrek 18.30 uur | locatie 4
Vertrek 19.45 en 20.45 uur | locatie 8
Met hun spectaculaire trucs en grootse vlammen 
brengen ze hun uitvindingen aan de man. 
(30 min.) www.circus-paljasso.be

DJEMBE KABIYE (GHANA) ( ISM GROS)
Vertrek 19 en 21.15 uur | locatie 4
Vertrek 20.15 uur | locatie 5
Vertrek 22.15 uur | locatie 8
De stelten lopers en vuurspuwers trekken rond op 
Afrikaanse percussiemuziek. (30 min.)
www.organisatiebureau-magro.nl

RON JALUAI EN ZAZZU (B)
SFEER OP MAAT
Het feestplein in een magische sfeer van licht, 
vuur en flora. www.ronjaluai.be | www.zazzu.be

CASTART (B)
Deze Beverse dansvereniging duikt plots op in de 
straten en verrast. www.castart.org

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

COFFEEDEE (B) 
20 uur | locatie 10 
Golden oldies komen terug tot leven. Nieuwe 
krijgen een retrojasje. www.coffeedee.be

GEMEENGOED (B) 
19 uur | locatie 5
Kleinkunst, Franse en Engelse chansons.

TRAPPED IN A BOX (B) 
21 uur | locatie 5
Oud en nieuw, van rock tot pop, van roll tot soul.

VRIJDAG
23|08

VOORSTELLINGEN

18.30 uur | 20.30 uur
locatie 1
Speelplaats KA/BS De Bever
Het zicht, reukzin, smaak, ge-
hoor en gevoel … ze strengelen 
ineen vanaf de eerste gewaar-
wording. V.O.G.O.T. drukt met 
het lichaam hun visie uit op de 
vijf zintuigen. (30 min.)

www.duomasawa.wixsite.com

CIE POC (F)
BOBBY ET MOI

19 uur | 22 uur
locatie 1
Speelplaats KA/BS De Bever
Een zakenman ontmoet on-
verwacht een geïmmigreerde 
vrouw, die een nieuw leven in 
een nieuw land wil beginnen. 
Woordeloos circus met trapeze, 
doek en main à main. (50 min.)

www.fourhandscircus.com

19.15 uur | 22 uur
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Twee mannen op weg … 
trekken een dode boom recht 
… klanken en gebaren … het 
leven overleeft … een storm … 
en zo gaat het verder …
Belgische première. (45 min.)

www.courcirkoui.com

21 uur 
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Twee ‘specimens’ vermaken 
vanuit hun kooi met hun 
kunstjes het publiek. Maar op 
een avond zijn ze dit beu en 
ontsnappen …
Belgische première! (50 min.)

www.100racines.com

23 uur
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Dit eigenaardig volkje brengt 
voor en vanop een stellage een 
flitsende vuurshow waarin het 
jongleren verenigt met kungfu, 
salto’s en brandende spring-
touwen (20 min.) 

www.eyeburn.nl

DUO MASAWA (I/ ARG)
V.O..G.O.T.

FOURHANDS CIRCUS (I)
CAMBIALE !

18 uur | 20 uur
locatie 1
Speelplaats KA/BS De Bever
Of het nu hoeden zijn of ballen, 
met alles wordt er gejongleerd, 
en dat allemaal op de tonen 
van stemkunstenaar Bobby 
McFerrin.‘Don’t Worry, Be 
Happy’ blijft je bij! (25 min.)

 www.compagniepoc.com

CIE DU COURCIRKOUI (F)
CHEMINS

18.15 uur | 20 uur
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Deze excentriekeling combi-
neert jongleren, acrobatie en 
evenwicht. Hij geniet van hoog-
tevrees en brengt humor op de 
meest spannende momenten. 
(40 min.)

www.manicfreak.com.ar

NACHO REY (ARG)
MANIC FREAK SHOW

CIE 100 RACINES (F)
DE CHAIR ET D’ACIER

EYEBURN (NL)
THE UZZ

P

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. Uurregeling en programma worden dan aangepast. 

VRIJDAG 23|08|2019 UURSCHEMA VOORSTELLINGEN

uur Locatie 1 | Speelpl. KA/BS De Bever uur Locatie 2 | Oud Atletiekplein
18.00

Cie Poc (25 min.)
18.00

18.15 18.15
Nacho Rey (40 min.)18.30

Duo Masawa (30 min.)
18.30

18.45 18.45
19.00

FourHands Circus (50 min.)

19.00
19.15 19.15

Cie du Courcirkoui (45 min.)19.30 19.30
19.45 19.45
20.00

Cie Poc (25 min.)
20.00

Nacho Rey (40 min.)20.15 20.15
20.30

Duo Masawa (30 min.)
20.30

20.45 20.45
21.00 21.00

Cie 100 Racines (55 min.)
21.15 21.15
21.30 21.30
21.45 21.45
22.00

FourHands Circus (50 min.)

22.00
Cie du Courcirkoui (45 min.)22.15 22.15

22.30 22.30
22.45 22.45
23.00 23.00 Eyeburn (20 min.)
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23|08|2019 > 25|08|2019 | GRATIS
OUD ATLETIEKPLEIN | KA BEVEREN | BS DE BEVER | CENTRUMSTRATEN 

van Vlaanderen

straattheaterbeveren

STRAATTHEATER
14DE INTERNATIONAAL

FESTIVAL

ZATERDAG 24|08|2019
OUD ATLETIEKPLEIN

D. VAN BEVERENLAAN 
GRATIS TOEGANG

HET GROOTSTE TERRAS VAN BEVEREN

Vanaf 17 uur REUZENBARBECUE met CIRQUE COLORIQUE
Inschrijven T +32 471 62 25 60 | E Jolien.slowack@telenet.be

Vanaf 14 uur Straattheater voor het hele gezin 
op speelplaats KA | BS De Bever
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CIRCUS BROTHERS | 22 UUR
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14 uur | 16.45  uur 
locatie 1 
Speelplaats KA/BS De Bever 
In deze muzikale circuscreatie 
zijn fouten toegestaan. Loopt 
het mis, doe het gewoon 
opnieuw met een pingpongbal, 
een salto, een wipplank …  
(40 min.)

www.tripoteslacompagnie.com

BOLWERK (B) 
KLEINE EMMA

14.45 uur | 17.30 uur 
locatie 1 
Speelplaats KA/BS De Bever
Fermin kreeg cadeautjes, maar 
hij durft die niet in zijn eentje 
uitpakken! Gelukkig helpt 
het publiek hem. Een knappe 
mimevoorstelling! (45 min.)

www.clownfermin.wixsite.com/2017

14 uur | 16.45 uur  
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Rudi merkt dat er problemen 
zijn met zowat alles in zijn WC-
hokje. Hals over kop probeert 
hij op spectaculaire wijze te 
ontsnappen. Lukt dit? (40 min.)

www.rudirudi.com

14.45 uur | 17.30 uur 
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Een linkse vol emotie, een 
rechtse met energie, een up-
percut van humor, bruisende 
acrobatie en burleske valpartij-
en. Een hilarische boksmatch! 
(45 min.)

www.compagniecharlie.be

15.45 uur | 18.15 uur 
locatie 2 | Oud Atletiekplein
Dit duo trekt de wereld rond 
met hun meesterwerk van pre-
cisie, hoogtevrees en komedie. 
Knap staaltje van acrobatie aan 
de Chinese mast! (45 min.)

www.manoamanocirco.com

TRIPOTES  
LA COMPAGNIE (B) 
ENCORE UNE FOIS

FERMIN MORÀ (ARG) 
CLOWN FERMIN 

Vertrek 13.45 uur | locatie 4 > 9 
Vertrek 15.15  uur | locatie 9 > 11  
Vertrek 15.30 uur | locatie 11 > 5 
Vertrek 18.10 uur | locatie 5 > 9
De 6-jarige reuzin (5,10 m, 308 
kg, schoenmaat 168) zet haar 
eerste stapjes, is nieuwsgierig, 
leert vogels en speelgoed ken-
nen, en toont haar kracht.

www.bolwerk.be

RUDI (B) 
SHIT HAPPENS

15.45 uur  
locatie 1 
Speelplaats KA/BS De Bever
Tussen 250 kg stro beweegt het 
duo zich op energieke manier 
voort. Het zoekt het evenwicht 
en het onevenwicht op.  
Ongezien dynamisch! (50 min.)

www.amerafricacirc.com

AMER I ÀFRICA 
CIRC CIA (CAT) 
ENVÀ

COMPAGNIE CHARLIE (B) 
PEEK-A-BOO! 

COMPANIA 
MANOAMANO (ARG) 

KINEMATOS

CIRCUS PALJASSO (B) 
BAR TROPICAL
Vertrek 14.30 uur | locatie 4  
Vertrek 16 en 17.30 uur | locatie 8  
Traag pruttelend trekt de tractor met zomerse 
muziek rond. Soms houdt hij halt en vliegt het 
fruit letterlijk door de lucht. Kortom een act om 
van te smullen. www.circus-paljasso.be

PETER GUSTA (B) 
VOGELEN
Vertrek 15 uur | locatie 4  
Vertrek 17.45 uur | locatie 8 
De reuzenkip Fabienne en het dwergje Luigi, 
op de rug, zijn smoorverliefd. Luigi verleidt het 
publiek. Als de reuzenhaan Fabrizio opduikt, 
is Fabienne direct stapelverliefd. Snel volgt de 
paringsdans, waar de pluimen ervan af vliegen! 
www.gusta.be

CIRCII (GB)
MR & MRS PIGEON
Vertrek 15.15 uur | locatie 4 
Vertrek 16.15 uur | locatie 8 
Vertrek 18 uur | locatie 8 
Eeuwig nieuwsgierig en volledig schaamteloos 
onderzoeken ze door te pikken en te krabben 
alles wat ze tegenkomen. Ze minnekozen, 
roekoeren en paraderen statig. 
www.circii.co.uk

KARTJE KILO (B) 
GEVALLEN HELD
van 14.40 tot 15.30 uur | locatie 3  
van 16.30 tot 17.10 uur | locatie 3 
In de wereld van het straattheater zijn levende 
standbeelden al lang niet meer weg te denken. 
Maar wat denken echte standbeelden?  
www.kartjekilo.be

25|08 STRAATACTS

CIRQUE COLORIQUE (NL) 
DE KLEINSTE CIRCUSPARADE 
TER WERELD
Vertrek 15.30 en 17.30 uur | locatie 4  
Vertrek 16.30 uur | locatie 8  
Een oogverblindend staaltje van circusvariété 
met rondvliegende diabolo’s, acrobatische 
toeren en bonte capriolen.(30 min.) 
www.cirquecolorique.nl

DE VLEESKLAK (B) 
ON BRASSE MAJEUR
Vertrek 15 uur | locatie 4  
Vertrek 17 uur | locatie 8 
De compagnie heeft veel in zijn mars. Als ze 
oprukken zit de muziek en de pit er zeker in! 
(40 min.) www.ciedevleesklak.be

ANIMATIENEST (B) 
FLIPO PATROL
Vertrek 14 uur | locatie 4  
Vertrek 15.30 uur | locatie 7  
Vertrek 17.15 uur | locatie 8 
De kleinste brandweerwagen van het land blust 
alle brandjes. Om het wachten te verzachten is 
Flipo op de afspraak. Rij je mee?(45 min.) 
www.animatienest.be

LE GENTLEMAN JONGLEUR (B/F) 
CHAMPAGNE ! DANS LA RUE
Vertrek 14.30 uur | locatie 7  
Vertrek 17.30 uur | locatie 8  
Olivier en Florent trekken rond met jongleerkar 
“Champagne !” en verbazen jong en oud met hun 
behendigheid. Durf jij het tafellaken wegtrekken? 
(30 min.) www.gentlemanjongleur.com

THEATER JA-JA (B) 
STELTEN | EENWIELER | GROTE BI
Vertrek 14, 15.30 en 17 uur | locatie 4 
Een uitgedoste man op stelten, een snuiter op 
een eenwieler en terug in de tijd met de hoge bi. 
www.theaterja-ja.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. www.klei-atelier.nl

ZONDAG 
25|08 

VOORSTELLINGEN

GEKKEFIETSENCIRCUIT (B) 
vrijdag van 18 tot 21 uur 
zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur 
locatie 1 
Scouts 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 
locatie 1 
Speelplaats KA/BS De Bever
De gekheid en het goedlachse 
van Gekke Jorre en Meneer 
Stoffel in één voorstelling: visu-
ele effecten, kostuumwissels, 
goocheltrucs en veel interactie 
met het publiek. (45 min.)

www.animatienest.be

MARVELOUS ADVENTURES 
GROUP (B) 

THE GREAT ESCAPE

16.10 uur 
locatie 1 
Speelplaats KA/BS De Bever
Humor, originaliteit en inter-
actie zijn in de voorstelling van 
dit duo de sleutelwoorden. Doe 
mee en trek ook het tafellaken 
weg vanonder het servies.  
(20 min.)

www.gentlemanjongleur.com

ANIMATIENEST (B) 
GEKKE JORRE 
EN MENEER STOFFEL 
MAKEN HET BONT

CIE LE GENTLEMAN 
JONGLEUR (B/F) 

CHAMPAGNE ! 

14.30 uur | 17.30  uur 
locatie 1 
Speelplaats KA/BS De Bever
Kom kijken hoe deze heren 
trachten te ontsnappen uit een 
dwangbuis, uit kettingen tij-
dens een salto of uit dé Chinese 
‘water torture cell’ van Harry 
Houdini. (35 min.)

www.marvelousadventuresgroup.com

16.30 uur 
locatie 1 
Speelplaats KA/BS De Bever
In deze mimische clownact, 
doorspekt met slapstick en 
absurde humor, spelen de kin-
deren zelf de hoofdrol. Zo ver-
bazen ze hun ouders én zichzelf 
van hun kunnen (60 min.)

www.decircusboerderij.be

DE CIRCUS BOERDERIJ (B) 
CIRCODROOM

ZATERDAG 
24|08

FAMILIE 

ZATERDAG 24|08|2019 
UURSCHEMA VOORSTELLINGEN

uur Locatie 1 | Speelpl. KA/BS De Bever

14.30
Marvelous Adventures Group (35 min.)14.45

15.00
15.15

Gekke Jorre en Mr Stoffel (45 min.)15.30
15.45
16.00

Le Gentleman Jongleur (20 min.)
16.15
16.30

De Circus Boerderij (60 min.)
16.45
17.00
17.15
17.30

Marvelous Adventures Group (35 min.)17.45
18.00

ZONDAG 25|08|2019 UURSCHEMA VOORSTELLINGEN

uur Locatie 1 | Speelpl. KA/BS De Bever uur Locatie 2 | Oud Atletiekplein
14.00

Tripotes la Compagnie (40 min.)

14.00
Rudi (40 min.)14.15 14.15

14.30 14.30
14.45

Fermin Morà (45 min.)

14.45
Compagnie Charlie (40 min.)15.00 15.00

15.15 15.15
15.30 Doortocht Kleine Emma

15.45

Amer i Àfrica (50 min.)

15.45
ManoAmano (45 min.)16.00 16.00

16.15 16.15
16.30 16.30

16.45

Tripotes la Compagnie (40 min.)

16.45

Rudi (40 min.)17.00 17.00
17.15 17.15

17.30
Fermin Morà (45 min.)

17.30
Compagnie Charlie (40 min.)17.45 17.45

18.00 18.00
18.15 Doortocht Kleine Emma | locatie 4 18.15

ManoAmano (45 min.)18.30 18.30
18.45 18.45

 
VOORSTELLINGEN

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

SMOELTJESVERF (B)
van 14.30 tot 17.30 uur | locatie 10 
Smoeltjesverf tovert bij de kinderen de leukste 
gezichten tevoorschijn. www.smoeltjesverf.be 

CLOWN POEFIE (B)
van 15 tot 17 uur | locatie 7 
van 17 tot 19 uur | locatie 2 
Deze Kieldrechtse clown staat garant voor 
een dag vol knotsgekke belevenissen en de 
allermooiste balloncreaties. www.poefie.be

POEFIE’S GRIMEUSE (B)
van 15 tot 17 uur | locatie 7 
van 17 tot 19 uur | locatie 2 
Poefie breng dit jaar ook een grimeuse mee 
die kindergezichtjes omtovert tot vrolijke of 
griezelige wezentjes. www.poefie.be

RON JALUAI EN ZAZZU (B) 
SFEER OP MAAT
Zie straatacts vrijdag.

LYAPUNOV (B) 
LUCHTBRUG
van 15 tot 18 uur | locatie 1  
Al balancerend steken de koorddansers op 
een highline heen en weer de straat over. Een 
luchtbrug tussen oud atletiekplein en speelplaats 
KA/BS De Bever. Spektakel op hoogte!
INITIATIE SLACKLINE
van 15 tot 18 uur | locatie 2 
Zelf op hoogte koorddansen? Jong en oud 
kan een initiatie volgen. Met wat concentratie, 
motivatie en een beetje durf lukt het! Probeer 
het! www.lyapunov.be

DE FLOATERS (B)
MOBIEL
Deze mobiele band gaat geen enkel genre uit de 
weg. Met latino, balkan, jazz, maar ook klassieke 
muziek, pop, disco en beatnummers brengen ze 
u in hogere sferen. 

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

SMOELTJESVERF (B)
van 14.30 tot 17.30 uur | locatie 10 
Zie straatacts zaterdag.

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

CLOWN POEFIE (B)
van 15 tot 18 uur | locatie 3 
Zie straatacts zaterdag.

POEFIE’S GRIMEUSE (B)
van 15 tot 18 uur | locatie 3 
Zie straatacts zaterdag.

24|08 STRAATACTS
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