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Programma-overzicht
Download de progammabrochure hier
Hoofdacts
KF De Vrolijke Schutters – Muzikaal optreden ►13 u.■13.45 u. – Locatie 2
Deze sfeervolle harmonie uit Erps-Kwerps trapt op muzikale wijze ‘Kortenberg Feest’ af.
Duo Abbraccio – Hug You in Heaven ►13.45 u.■14.15 u. – Locatie 1
Hug You in Heaven! is een grappige show, interactief met het publiek. Twee rare snuiters brengen het
publiek in hemelse sferen. En wat deze sfeer zal inhouden? Vol absurditeit!
Ell Circo d’ell Fuego – The Great Escape ►14.15 u.■14.55 u. – Locatie 8
Alles draait om twee personages: de ontsnappingskunstenaar en zijn assistent. De wisselwerking tussen
de perfectionistische boeienkoning en zijn nonchalante hulpje zorgt voor gevaarlijke en grappige situaties.
KH De Verbroedering – Muzikaal optreden►14.55 u.■15.35 u. – Locatie 2
Vrolijke noten gespeeld door K.H. De Verbroedering uit Erps-kwerps.
Gilles Thiry – Act Chinese Pole ►15.45 u. ■15.50 u. en►16.55 u. ■17 u. – Locatie 2
Een geboren circustalent, dat is het minste wat je kan zeggen van Gilles Thiry. Gilles begon met circus op
zijn twaalfde. Hij volgde de Academy of Circus and Performing Arts. Dit voorjaar behaalde hij een finaleplaats
in Belgium’s Got Talent met zijn act met de Chinese paal.
Stefan Paridaen & Piet Kusters – Eureka ►15.50 u.■16.20 u. – Locatie 4
Na jaren onderzoek hebben Dr. Breinstein en Dr. Menteljef een theorie ontwikkeld om gedachten te
kunnen lezen! De laatste testen op het veld waren positief en nu is het tijd om de theorie voor te stellen
aan het grote publiek.
2 dolgedraaide wetenschappers, 3 experimenten en een onvermijdelijk eureka moment!
Circustechnieken, jonglage, goochelen, mentalisme en een portie absurd vernuft in een unieke show!
Compagnie Scratch – T.N.T. ►16.25 u. ■16.55 u. – Locatie 6
Voor T.N.T. vond Compagnie Scratch haar decor van blokjes en spulletjes op een oude graanzolder. Vijf
jongleurs gekleed in streetwear en gympies dagen elkaar uit met onmogelijke opdrachten, transformeren
ondertussen in een boysband en zetten het podium in lichterlaaie.

Mobiele acts
CirQ – De Sterke Man - ►13 u. ■ 17 u.
Af en toe laten we onze Sterke Man buiten, weliswaar nooit zonder toezicht van de zwakke vrouw.
Veilig in een kooi werkt hij zijn trainingsschema af en af en toe mag hij eens buitenkomen om een lange rij
karretjes met joelende kindjes voort te trekken.
De zeepbellencompagnie - Mi Grande - ►13.15 u. ■ 14.15 u.
Mi Grande vertelt het verhaal van Francesco die op zoek gaat naar de beste locatie om één grote
reuzenzeepbel van 5 meter lang uit zijn zeepbellenstokjes te toveren. Mi Grande is een visuele en
interactieve act waar magie, verwondering en improvisatie centraal staan.
Duo Abbraccio – Hug Uou! - ►15 u. ■15.30 u. en►16.05 u.■16.35 u.
Zijn ze er? Ze zijn er! Plots... naast je, voor je auto, op je schoot... of ze nemen je mee waarheen ook! Hug
You! zijn twee bizarre en absurde personages die maar al te graag interactief met de toevallige

voorbijganger omgaan. Ze bouwen scènes op waarin men terechtkomt in liefde, hartelijkheid,
ontvoeringen, chaos, ... of sterfmomenten, misschien wel vlak voor jouw ogen.

Workshops en animatie
Circusstreken – Circusinitiatie - ►13 u. ■ 17 u. – Locatie 9
Enkele gevorderde leden van de Kortenbergse circusschool leren je de kneepjes van het circusvak:
jongleren, ballopen, bordjes draaien,… Ga zeker je talent eens testen!
Mini-show Circusstreken -►13.30 u. ■ 13.40 u. en ►15.55 u. ■ 16.05 u. – Locatie 9
De Kortenbergse circusschool toont haar kunnen in een korte voorstelling.
Kamo vzw – Vormidable - ►13 u. ■ 17 u. – Locatie 10
Vorm, leg, schuif en bouw, een wereld helemaal van jou. Vormidable is een intuïtieve constructie
bestaande uit grote en kleine houten vormen zoals vierkanten, driehoeken, cirkels, …
Kleuterdorp - ►13.00 u. ■ 17.00 u. – Locatie 5
Alle kleuters zijn welkom voor klim-, klauter-, bouw-, evenwichts-, … plezier!
Avontuurlijk Natuurlijk - Boogschietstand/Staande wip - ►13 u. ■ 17 u. – Locatie 12
Leef je uit met pijl en boog. Schuilt er een Robin Hood in jou?
Clown Jakke – Ballonplooien - ►13 u. ■ 17 u. – Overal een beetje
Clown Jakke maakt de leukste figuren met ballonen.
Springkastelen - ►13.00 u. ■ 17.00 u. – Locatie 11
De zeepbellencompagnie - Zeepbellen initiatie - ►14.55 u. ■ 15.55 u. – Locatie 7
Kom zelf je reuzezeepbel maken!

