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Inhoud

Welkom
Welkom bij de zesde editie van strtfstvl showcase. 
Gedurende twee dagen is DeFabrique in Utrecht dé 
plek waar nationale en internationale (straat)artiesten, 
jongleurs, acrobaten en virtuoze muzikanten zich zullen 
presenteren. strtfstvl showcase 2020 is het ideale 
evenement voor festivalprogrammeurs en eventmanagers 
op zoek naar programmering voor congressen, (straat)
festivals, beurzen en andere evenementen.

Rob Vugs
Mariska Jacobi

Welcome 

Welcome at the sixth edition of strtfstvl 
showcase! For two days DeFabrique in 
Utrecht will be the place to be for Dutch and 
international (street) artists, jugglers, acrobats 
and virtuoso musicians presenting themselves 
to the public. strtfstvl showcase 2020 is 
the perfect event for festival programmers 
and event managers looking for programme 
material for conventions, (street) festivals, fairs 
and other events.

openingstijden 
strtfstvl 
shoWcase 2020
zondag 16 februari 
12.00 - 20.00 uur
maandag 17 februari
10.00 - 18.00 uur

opening times 
strtfstvl 
shoWcase 2020
Sunday 16 february
showcase: 12 – 20 hr
Monday 17 february
showcase: 10 – 18 hr

 www.strtfstvl.nl 
 www.info@strfstvl.nl 
samenstelling  Rob Vugs
vertalingen  Geelen Vertaalzaken
vormgeving  Seppie Groot
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abacus theater
 www.abacustheater.nl 

Ergens in een grijs gebied tussen beeldende 
kunst en theater maakt Abacus Theater 
mobiele visuele acts van uitzonderlijk hoog 
niveau. Spectaculaire creaties en kunstzin-
nige machines uit andere werelden die ver-
schijnen op straattheaterfestivals en andere 
evenementen. Niet op een podium maar 
tussen de mensen. Niet als een afgeronde 
voorstelling maar improviserend naar 
omstandigheden en reacties uit het publiek.
In the grey area between performing art and 
visual arts, Abacus Theatre makes mobile 
visual acts of an outstanding quality. Spec-
tacular creations and artistic machines from 
other worlds appear at street theatre festivals 
and other events. Not on a stage but in the 
crowd. Not a self-contained show but impro-
vising based on situations and reactions from 
the audience.

adriano cangemi
 www.adrianocangemi.com 

nagUal moved by the Wind
Nagual reist door verschillende transfor-
maties van een lichaam in conflict. Met een 
dans vol symboliek vertelt het een mythe 
die in elk scenario wordt herboren, waarbij 
de kijkers hun eigen geschiedenis kunnen 
creëren. Een universele voorstelling zonder 
woorden voor ieder publiek. De nadruk ligt 
op het lichaam van de acteur, de ontmoeting 
met het publiek, de ruimte en een trapeze.
Nagual proposes a journey through different 
transformations of a body in conflict. With a 
personal dance full of symbolism, it narrates 
a myth that is reborn in each scenario, giving 
to the viewers the possibility to create their 
own history. A universal performance without 
words for all kinds of public, where the focus is 
on the actor’s body and his encounter with the 
audience, space and a trapeze.
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canta Xl

Er is plek voor twee personen. Gordels om, 
tomtom aan. ‘Probeer om te draaien’, zegt de 
navigatie. Maar dan gaat de Canta draaien 
als een kip aan het spit. De foto’s van de 
inzittenden die onderweg genomen worden 
zijn achteraf te downloaden. De Canta XL 
staat weer rechtop, ‘bestemming bereikt’ 
klinkt het, einde van het ritje. 
Two people take a seat and buckle up. The 
navigation systems says: try to turn around. 
Then the Canta starts to turn around. Half-
way, a picture is taken of the two people inside, 
which is downloadable afterwards. Then the 
car comes in the upright position again. You’ve 
reached your destination.

actic
 www.actic.nl 

photo-oUd-o-maat
Een fotohokje met een ouderwets interieur. 
Neem plaats op de rollator, druk op de knop 
en even later rolt het 10x15 fotovelletje uit 
het uitgifteluikje. Niet schrikken! Je weet nu 
hoe je er als 80+’er uit gaat zien!
A photo booth with an old-fashioned interior. 
Take a seat on the walker, press the button and 
a moment later the 10x15 photo sheet rolls out 
of the dispensing door. Don’t be scared! You 
now know what you will look like as an 80+!

aira vertical Wall 
dance
 www.verticalwalldance.com 

AIRA is een enthousiast internationaal team 
van ‘vliegende’ professionals met meer dan 
15 jaar ervaring in het creëren van specta-
culaire shows en evenementen. Ze hebben 
geen hoogtevrees en dagen de zwaarte-
kracht uit met gewichtloze acrobatische 
vindingrijkheid en dans. Je vindt ze op de 
muren van torens, kerken, hoge gebouwen, 
fabrieken of wolkenkrabbers over de hele 
wereld. AIRA ontroert elk publiek met spec-
taculaire trucs en een prachtig verhaal.
AIRA consists of an enthusiastic international 
team of ‘flying’ professionals with well over 15 
years of experience in creating and conduct-
ing spectacular shows and events. They have 
no fear of heights and challenge gravity with 
weightless acrobatic ingenuity and dance. 
They perform on the walls of towers, churches, 
high buildings, factories or skyscrapers all 
over the world. AIRA’s show will move any 
audience.

-----------------------------------

backUp
 www.gi-jo.nl 

the long Way home (the croWd)
Een komisch en aandoenlijk verhaal over 
een drietal dat na een avondje stappen van 
het padje raakt. The Crowd neemt je mee 
op reis in een toevallige verbondenheid, een 
onbedoelde afwijzing en een noodlottige  
ontknoping.
A comical and endearing story about three 
individuals who, after a night out, hit the road. 
The Crowd takes you on a journey in an acci-
dental connection, an unintended rejection 
and a fatal denouement.
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bookbert
 www.bookbert.com 

portretdichter
Portretdichter Bert weet met zijn trefzekere 
pen de kern van ieder mens in poëzie te ver-
vatten. Tijdens een ontspannen gesprekje 
ontstaat woord voor woord de spiegel 
waarin de geportretteerde zijn karakter 
herkent. Terwijl Bert vraagt en schrijft, ont-
dekken de omstanders zin voor zin de essen-
tie van deze persoon. 

With his surefire pen, the portrait poet knows 
how to capture the core of every person in 
poetry. During a relaxed conversation, the 
mirror in which the person portrayed recog-
nizes his character emerges word by word. 
While Bert asks and writes, the bystanders 
discover the essence of this person sentence by 
sentence. 

-----------------------------------

balloon giants
 www.stef-arntz.nl 

dragon-riders
Van verre zijn de 5 meter hoge Dragonriders 
al te horen, rijdend op hun luidruchtige, 
indrukwekkende draken. Trommelslagen 
begeleiden de draken terwijl de in steam-
punk-stijl uitgedoste Dragonriders hen met 
moeite onder controle te houden. Geluk-
kig helpt het publiek! Vraag ook naar de 
megagrote balloncreaties op stelten met de 
Dodo-Riders, de Grote Vriendelijke Reus en 
de speciale thema-shows voor uw festival, 
evenement, party of opening.

The 5 meter high Dragonriders can be heard 
from afar, riding on their noisy and impres-
sive dragons. Drumstrokes guide the dragons 
while steampunk-styled Dragonriders strug-
gle to control them. Fortunately, the public 
helps out! Ask about the mega-size balloon 
creations on stilts with Dodo Riders, the Great 
Friendly Giant and the special theme shows for 
your festival, event, party or opening.

cie airblow
 www.cieairblow.com 

De AirBlow Company (opgericht door 
Gaspard Herblot in 2015, gevestigd in Brus-
sel) biedt verschillende soorten gemengde 
en percussieshows rond hiphopcultuur, 
bodymuziek (beatbox, bodydrumming, 
cirkelliedjes), dans, circus, gebarentheater 
en street arts voor buiten en binnen. Tijdens 
STRTFSTVL Showcase zullen van het Air-
Blow Cabaret te zien zijn: Tribal High-Tech 
(Diabolord, Duo dance & hoverboard en 
Hoverboard jongleren) en van onze show 
Circus & Dance (Cosmos en In Natura).
Created by Gaspard Herblot in 2015 and based 
in Brussels, the AirBlow Company offers dif-
ferent types of mixed and percussive shows 
around hip hop culture, body music (beatbox, 
body drumming, circle songs), dance, circus, 
gestural theatre and street arts that can be 
received outdoors as indoors. During the 
STRTFSTVL Showcase, the company will 
perform some pieces of the AirBlow Cabaret: 
Tribal High-Tech (Diabolord, Duo dance & 
hoverboard and Hoverboard juggling) and 
from our show Circus & Dance (Cosmos and In 
Natura). 

bubble on circus
 www.bubbleoncircus.com 

la vie est bUlle
Poëtische, komische en magische fusion-
show met zeepbeltechnieken op hoog 
niveau. Tovert elke plaats om in een magisch 
openluchttheater met speciale effecten zoals 
de bubbelregen. Stap in de betoverde wereld 
van bubbels, rookbellen, gigantische, minus-
cule, vliegende bubbels, helder, met magi-
sche effecten en een verbluffend verhaal.
Poetic, comical and magical fusion show with 
high-level bubble techniques. Turn any place 
into a magical open-air theatre with special 
effects such as the bubble rain. Step into the 
enchanted world of bubbles, smoke bubbles, 
giant, tiny, flying bubbles, clear, with magical 
effects and a stunning story.

beeldstation 
 www.beeldstation.nl 

tiny planet photobooth 
It’s a small world after all! Op de foto met 
vriendenclub of familie. Superleuk aanden-
ken aan elk festival of event. Walking act 
in stijl. Foto’s kunnen naar keuze digitaal 
gedeeld worden via social media. 
Get your picture taken with friends, club or 
family. Super fun souvenir of every festival 
or event. Walking act in style. Photos can 
be shared digitally via social media and / or 
printed on site.

-----------------------------------
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circusdrome
 www.circusdrome.nl 

Theatergezelschap Circusdrome maakt 
voorstellingen voor festivals en evenemen-
ten. Met haar visuele stijl, waarin de nadruk 
ligt op humor en presentatie, heeft Circus-
drome een eigen plek verworven in de inter-
nationale (straat)theaterwereld.
Theatre company Circusdrome makes perfor-
mances for festivals and events. With its visual 
style, which emphasizes humour 
and presentation, Circusdrome 
has acquired a place of its own in 
the international (street) theatre 
world.

cirque moustache
 www.cirquemoustache.nl  

Cirque Moustache speelt moderne fami-
lievoorstellingen in een nostalgische sfeer. 
Vooraf kan het publiek in de Kinderkara-
vaan oefenen met verschillende circusma-
terialen, er zijn kermisspelen voor jong en 
oud, sideshows met de wonderbaarlijkste 
verschijningen, en natuurlijk zijn er popcorn 
en suikerspinnen. De artiesten trakteren het 
publiek vervolgens op een energieke en zeer 
humoristische voorstelling vol spektakel. 
Een ouderwets gezellig miniatuurfestival 
voor de hele familie. De voorstellingen en de 
Kinderkaravaan zijn ook los van elkaar in te 
zetten als onderdeel van een evenement. 
Cirque Mustache plays modern family per-
formances in a nostalgic atmosphere. Before-
hand, the public can practice in the Kinderkar-
avaan with various circus materials, there 

are fair games for young and old, sideshows 
with the most marvelous appearances, and of 
course there are popcorn and cotton candy. 
The artists then treat the audience to an ener-
getic and very humorous performance full of 
spectacle. An old-fashioned cozy miniature 
festival for the whole family. The perfor-
mances and the Kinderkaravaan can also be 
used separately as part of an event. 

circo di strada
 www.circodistrada.com 

circolation!
Deze nieuwe spectaculaire parade toont 
een verscheidenheid aan circusdisciplines 
in een volledig nieuwe, hoogwaardige look! 
Een combinatie van acrobatiek, circus, dans 
en theater in en rond een grote rollende 
constructie met een diameter van 2,5 meter. 
Met 10 professionele artiesten, vergezeld 
van speciale effecten, geeft deze krachtige 
uitvoering je publiek een buitengewone 
ervaring! 

This new spectacular parade will show a vari-
ety of circus disciplines in a completely new, 
high-quality look! A combination of acrobat-
ics, circus, dance and theatre in and around 
a large rolling construction of 2.5 meters in 
diameter. With 10 professional artists, accom-
panied by special effects, this powerful perfor-
mance will give your audience an extraordi-
nary experience! 

-----------------------------------

circooltura
 www.circooltura.com 

dai dai
Benen verdwijnen in een vuilnisbak ... en het 
stuk begint. De flessen zwaaien, het slappe 
touw zorgt voor spanning en het Cyr-Wheel 
danst. Humor, temperament en passie, de 
vonk springt over op het publiek. Muzikale 
composities ondersteunen de succesvolle 
choreografieën.
Legs disappear into a garbage can... and the 
performance picks up swing. The bottles 
sway, the slack rope creates tension and the 
Cyr-Wheel dances. Humour, temperament and 
passion, the spark jumps over to the audience. 
Musical compositions support the successful 
choreographies.

compagnie Kairos
 www.compagniekairos.com 

there’s no sUch thing as silence
In onze welvarende wereld worden we 
overweldigd door onze eigen innovaties en 
consumptie. Muziek, lawaaierige machines 
en verkeer eisen ons op. Mobiele telefoons 
geven ons onbeperkte toegang tot de wereld, 
we willen er niets van missen. Hoe kun-
nen we in deze tijden van constante input 
en kakofonie stilte waarnemen? En waar 
zouden we stilte kunnen ervaren, wanneer 
stilte zeldzaam is geworden?
In our prosperous world we are overwhelmed 
by our own innovations and consumption. 
Music, noisy machines and traffic claim our 
ears. Mobile phones give us unlimited access 
to the world, up until the point where we fear 
of missing out. How, in these times of constant 
input and cacophony, could we be able to per-
ceive silence? And where would we be able to 
experience silence, when silence has become 
rare?

-----------------------------------

company adorabel
 www.adorabel.nl 

time traveler
Mary is het even kwijt. Help haar, want zij is 
verdwaald in tijd en ruimte. Welk jaar is het? 
Waar zijn we? In haar zwevende luchtballon 
is zij samen met haar pratende papegaai op 
zoek naar een schat. Geheimzinnige  >   

shoWtime
Een spannend spel met een vette knipoog 
naar de grote spelshows van vroeger. Speel 
dit spel slim en win de broodrooster, de 
combimagnetron of de geheel verzorgde reis 
naar de Spaanse Costa. Maar pas op: soms 
neemt het spel een onverwachte wending!
An exciting game with a big nod to the big 
game shows of the past. Play this game clev-
erly and win the toaster, the combi microwave 
or the all-inclusive trip to the Spanish Costa. 

But beware: 
sometimes the 

game takes an 
unexpected 

turn!
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>  voorwerpen en kaarten aanwezig!  Er is 
plaats voor 2 extra passagiers. Let op: het 
kan een paar eeuwen duren voor je weer 
terug bent. Lukt het haar - met uw hulp - om 
de weg terug te vinden? Stap in en vaar mee.
Mary lost it. Help her because she is wandering 
in time and space. Which year is it? Where are 
we? In her floating hot air balloon, she and her 
talking parrot Coco are looking for a treasure. 
Mysterious objects and cards present! There 
is room for 2 extra passengers. Beware: it can 
take a few centuries before you get back! Will 
she be able to find the way back with your 
help? Get in and sail with us.

dolle pret
 www.stef-arntz.nl 

raposa, saKa & byfflo
Drie fantasierijke figuren die een onbreek-
bare vriendschap delen. De twee kleinste 
zijn maar 2,5 meter en de grootste is slechts 
3,5 meter groot! Het is onmogelijk om geen 
vrienden te worden met dit drietal.
Three imaginative figures who share an 
unbreakable friendship. The two smallest 
are only 2.5 meters and the largest is only 3.5 
meters! Raposa is funny, cute, sweet and has 
just a slight squint. Saka is the largest and a 
proud, gallant flutterer. Byfflo is tough and 
strong but has a little heart of gold. It is impos-
sible not to become friends with this trio.

duo abbraccio
 www.duoabbraccio.be

the bababoons

Deze twee ludieke schepsels gaan op zoek 
naar datgene wat hen prikkelt: de mens. Je 
hoort ze van ver en ze duiken overal op waar 
men ze niet verwacht. Met hun ophitsende 
geluiden en bewegingen leggen ze contact 
met ieder wezen en kleuren ze het straat-
beeld tot hun paradijs! Ben jij ze al tegenge-
komen? Wacht maar...!
These two playful creatures go in search of 
what excites them, namely humans. You hear 
them from afar and they pop up wherever 
they are least expected. With their stirring 
sounds and movements they make contact 
with every other being and colour the streets 
into their paradise! Have you come across 
them yet? Just wait...!

dutch juggler
 www.stef-arntz.nl/dutchjuggler.html 

rad van fortUin / Wheel of fortUne
De nieuwe, komische show van de Dutch 
Juggler. En als zijn rugzak dan ook nog een 
avontuurlijk, interactief Rad van Fortuin 
blijkt te zijn, met prijsjes, muziek en lichtjes, 
is het feest compleet. Wie durft? Pak uw 
kans, geef een draai aan het rad, en win een 
fortuin of niet. Game over? Altijd een nieuwe 
ronde met nieuwe kansen!

The new, comic show of the Dutch juggler. And 
with his backpack turning out to be an adven-
turous, interactive Wheel of Fortune, with 
prizes, music and lights, that’s a proper party. 
He dares you to take chance, spin the wheel, 
and win a fortune, or not. Game over? There’s 
always a new round with new opportunities!

el capstok
 www.straattheater-elcapstok.nl 

madame rosalie
El Capstok maakt al meer dan 20 jaar straattheater. 
Dit jaar presenteren wij: Madame Rosalie. Deze 
Franse dame voorspelt u verleden heden en toe-
komst. Ze kijkt in haar glazen bol, legt de kaarten of 
leest de palmen van uw hand. Het is alles zo waar!
El Capstok has been performing in the street for over 20 
years. This year we proudly present: Madame Rosalie. 
This French Lady foresees your past, present en future. 
She watches her glass ball, spreads your cards and reads 
the palm of your hands. And it is all very true.

cycling circus
 www.cyclingcircus.nl 

love has Wheels
Twee waaghalzen dagen elkaar uit in een 
acrobatisch verhaal over het leven en de 
liefde. Na een romantische date op een BMX-
fiets volgt een gezinsleven op eenwielers. 
Hoe meer zij in hun fietsen en elkaar ver-
strengeld raken, hoe spannender de vraag:  
zal hun liefde blijven rollen of raken ze onder 
hun eigen wielen gevangen?
Two daredevils challenge each other in an 
acrobatic story about life and love. After a 
romantic date on a BMX bike, family life fol-
lows unicycles. The more they get entangled in 
their bikes and each other, the more exciting 
the question is: will their love keep rolling or 
will they be trapped under their own wheels?

-----------------------------------
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fabrizio rosselli
 www.fabriziorosselli.com 

baKéKé
Deze stille performance neemt je mee op 
een avontuur van het dagelijks leven. Door 
een vleugje list en toespelingen, een zwarte 
blouse en een strohoed aan te trekken, pro-
beert de hoofdpersoon om te gaan met de 
wendingen die onvermijdelijk de weg belem-
meren. Zal zijn vindingrijkheid en vasthou-
dendheid onze held in staat stellen om door 
deze vele moeilijkheden te triomferen?

This silent performance takes us on an adven-
ture of everyday life. By a hint of ruses and 
allusions, donning a black blouse and a straw 
hat, the protagonist attempts to deal with 
the twists and turns that inevitably impede 
the way. Will his ingenuity and tenaciousness 
allow him to triumph through the difficulties?

-----------------------------------

fiets je eigen 
Kunstwerk
 www.stef-arntz.nl 

Een unieke ervaring voor jong en oud. Trap 
op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe 
die zich mengen en jouw eigen schilderij 
ontstaat. Ieder kunstwerk is weer anders. 
Je droogt je schilderij op de droogfiets. Een 
super-herinnering en prachtige souvenir 
voor iedereen.
cycle yoUr oWn artWorK
A unique experience for young and old. Step on 
the pedals, choose your colours and see how 
they mix, creating your own painting. No two 
pieces are alike. You dry your painting on the 
drying bike. A super memory and a wonderful 
souvenir for everyone.

flying acrobats
 www.stef-arntz.nl 

De nieuwe spectaculaire trio-show met hoge 
stellage + springsteiger + een trampoline. 
De acrobaten beginnen met de show maar 
lopen steeds tegen problemen aan. Daarbij 
ontstaan zowel hilarische stunts als spec-
taculaire trucs. 7 meter hoge sprongen en 
luchtacrobatiek op swingende muziek in 
een show van circa 25 minuten voor alle 
leeftijden.
The new spectacular trio show with high 
scaffolding + spring jetty + a trampoline. The 
acrobats start with the show but always run 
into problems. This creates both hilarious 
stunts and spectacular tricks. 7 meter high 
jumps and air acrobatics on swinging music 
in a show of approximately 25 minutes for all 
ages.

funky bodding
 www.funkybodding.com 

Funk: sterke geur; muzikale dansstijl uit 
de jaren ‘70 met sterke bas. Bodding: Brus-
selse specialiteit gemaakt van oud brood 
gerecycled tot dessert. Funky Bodding, een 
basband die funk uit de jaren 70 weergalmt, 
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frantastica
 www.frantastica.com 

nachtegaal
Een wonderlijk en muzikaal liefdesverhaal. 
Vanaf het moment dat de Kat de Nachtegaal 
hoorde zingen was hij op slag verliefd. Om 
haar hart te winnen besloot hij vegetariër te 
worden. Het opmerkelijke paar reist sinds-
dien de wereld over om Liefde overwint alles 
te zingen voor iedereen die het maar horen 
wil. Al zit de nachtegaal natuurlijk wel voor 
de zekerheid veilig in haar kooi.
A wonderful and musical love story. The 
moment Miauzert the Cat heard the Night-
ingale singing, he fell in love instantly. To win 
her love, he decided to become a vegetarian. 
The remarkable couple have been traveling 
the world ever since to sing “Love conquers all” 
for anyone who wants to hear it. Although the 
nightingale is, of course, safe in its cage.

waardoor het zijn eigen unieke smaak en 
dynamisch, origineel, intemfestif krijgt!
Funk: strong smell; musical dance style from 
the ‘70s with strongbass. Bodding: Brussels 
speciality made from old bread recycled 
intodessert. Funky Bodding, a bass band that 
echoes 1970s funk, giving ittheir own unique 
flavour and dynamic, original, intemfestif!
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garage tdi
 www.garagetdi.nl 

dag nacht
Philip en Joost hebben van horen zeggen 
dat het vandaag de laatste dag is dat de zon 
schijnt. Gelukkig kunnen ze met hun Zonmo-
biel de hele wereld aan. Dus geen paniek, ze 
steken er gewoon een stokje voor, of onder, 
of binden hem vast, vangen hem op. Philip 
en Joost zijn nergens bang voor! Toch? Een 
rijdende muziektheatervoorstelling voor 
iedereen vanaf 6 jaar.
Philip and Joost have been told that today is 
the last day that the sun shines. Fortunately, 
they can take on the whole world with their 
Sun mobile. So don’t panic, they just put a stop 
to it, or under it, or tie it up, catch it. Philip and 
Joost are not afraid of anything! Or....? A mov-
ing music theatre performance for everyone 
from 6 years.

-----------------------------------

gerard olthaar
 www.gerardolthaar.nl 

deliverooK
Warm aanbevolen.
Hot and steamy!

glazendraaier
 www.stef-arntz.nl 

de glazendraaier / the glass grinder

Kan de ijle, hypnotiserende klank van zin-
gend glas mensen in trance brengen? Er 
zouden zelfs mensen gek geworden zijn. 
Rogier Kappers bouwde het enige glasor-
gel van Nederland, met 52 glazen. Op zijn 
orgelbakfiets zwerft hij door stad en land, en 
betovert zijn publiek met muziek - van Bach 
tot Beatles en Brel - op zingend glas.
Can the thin, hypnotic sound of the singing 
glasses bring about a state of trance? Some 
people would even have gone insane. Rogier 
Kappers built the only glass-organ of the 
Netherlands. On his transport bike, he rambles 
around, showing up on street corners, village 
squares and festivals. There, he enchants his 
audiences with old and new songs - from Bach, 
Beatles and Brel - on the singing glasses.

-----------------------------------

globus hystericus
 www.globus-hystericus.org 

road to tadam 
Twee ervaren avonturiers en een totale 
idioot op zoek naar een verloren schat. Een 
spannend avontuur, virtuoze uitvoering, 
komische ravotten en een metafoor voor iets 
waar we allemaal naar op zoek zijn ... een 
beter leven. Een straatavontuur in de tradi-
tie van Indiana Jones and the Three Stooges.

Two experienced adventurers and a total 
lunatic set out to find a lost treasure. Road to 
Tadam is a thrilling adventure, virtuose per-
formance, comedic romp, and a metaphor for 
something we’re all in search of... a better life. 
A street adventure in the tradition of Indiana 
Jones and the Three Stooges. 

grote meesters van 
de schilderkunst
 www.grandmastersofpainting.com 

Geboren in de 17e eeuw, behoren zij nog 
steeds tot de grootste kunstenaars. Ontmoet 
de Mannen van de Nachtwacht en de Meisjes 
van Vermeer, in groot formaat. In navolging 
van hun scheppers leggen zij het publiek in 
enkele rake lijnen op hun doek vast, waarbij 
ze ongewone composities en gezichtspunten 
niet schuwen. Speeddating van snelteke-
naars voor een schilderachtige beleving.
Born in the 17th century, they are still the 
greatest artists in the world. Meet the men 
from The Nightwatch and the girls from Ver-
meer. As their creators do, they capture the 
audience in a few striking lines, not shying 
away from unusual compositions and angles. 
Speeddating quick draftsmen for a pictur-
esque experience.

-----------------------------------

hirondelles
 www.hirondelles.eu 

moda domo
Op de hiërarchische ladder van modehuis 
Moda Domo heeft ieder zijn eigen taken en  
ambities. De statige cheffin, haar verwende 
zoontje, de stoere mannelijke ontwerper en 
de huppelige stagiaire worstelen allemaal 
met hun eigen, knellende keurslijf en hun te 
hoog gespannen levensverwachtingen. De 
haute couture vliegt je om de oren in deze >
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Kira & anders
 www.kira-anders.com 

the fantastic grammophone

Mr & Mrs Twistly repeteren nieuwe dans-
passen in hun woonkamer wanneer de 
grammofoon kapot gaat. Plotseling is de 
woonkamer in staat om zich op verrassende 
manieren aan te passen. Ervaar de schoon-
heid en het absurde van samenleven. Acro-
batische hoogtepunten met de Chinese paal, 
grillige verrassingen en poëzie.
Mr & Mrs Twistly rehearse new dance steps 
in their living room when the grammophone 
breaks. Suddenly the living room is able to 
adapt in surprising ways. Experience the 
beauty and absurdity of living together. Acro-
batic highlights with the Chinese pole, whimsi-
cal surprises and poetry.

> humoristische voorstelling met acroba-
tiek, luchtacrobatiek en jonglarie.
On the hierarchical ladder of fashion house 
Moda Domo, everyone has their own tasks 
and ambitions. The elegant chef, her spoiled 
son, the tough male designer and the frolick-
ing trainee all struggle with their own, tight 
straitjacket and their over-stretched life 
expectancy. The haute couture clothing flies 
over your heads in this humourous show with 
acrobatics, air acrobatics and juggling.

-----------------------------------

il palombaro
 www.ilpalombaro.org

De duiker beweegt zich op aarde, omringd 
door lucht, terwijl hij in de oceaan thuis-
hoort. Hij produceert bubbels, schiet met 
water en probeert met zijn net de mensen 
te vangen die om hem heen bewegen. Met 
de kaart in zijn handen probeert hij de weg 
terug te vinden naar zijn natuurlijke ele-
ment, het water.

The diver moves on earth surrounded by air 
while he belongs in the ocean. He produces 
bubbles, shoots with water and tries with his 
net to catch the people who move around him. 
With the map in his hand, he tries to find his 
way back to his natural element, the water.

 krist-doo.com 

golila 
Er is maar één lila gorilla op de hele planeet! 
Golila is sociaal, nieuwsgierig en zachtaar-
dig. Speelt graag op festivals en op straat!
There is only one lilac-colored gorilla on the 
whole planet! This sweet animal likes to play, 
although sometimes he is very lazy too.

jonas & friends
 www.jonasandfriends.nl 

the timemachine travelers’
Zou het niet fantastisch zijn als er een tijd-
machine was? Dit stel uit het tijdperk van de 
stomme film heeft al vele verre tijdreizen 
achter de rug. En alles is gefilmd en gefoto-
grafeerd, kijk maar door hun Timeviewers. 
Let op, de Timemachine Travelers zijn ook zo 
weer vertrokken, want de tijd vliegt voorbij!
Wouldn’t it be great if  you had a time 
machine? This couple from the silent film era 
has already had many distant time journeys. 
And everything is filmed and photographed. 
Look through their Timeviewers and witness 
it. Beware, the Timemachine Travelers are 
gone in a jiffy, because time flies!

-----------------------------------

in eigen nat
 www.ineigennat.be

roadKill volKov
Igor en Stanislav Volkov vinden na een lange 
reis eindelijk de ideale plek voor hun restau-
rant. Verwacht geen half kippetje, videe of 
een boeuf stroganoff, maar laat je verleiden 
door de (wan)smakelijke specialiteiten van 
de gebroeders Volkov.

After a long journey, Igor and Stanislav Volkov 
have finally found the ideal place for their res-
taurant. Do not expect half a chicken, videe or 
a boeuf stroganoff, but let yourself be tempted 
by some (un)tasty specialties.
evolUticUm hUmanitas
Cousteau werpt een nieuw licht op de mens-
heid. Vanuit zijn amfibievoertuig en met het 
nodige studiemateriaal daagt hij jou uit om 
zijn fantastische theorie te weerleggen of 
erin mee te gaan. Cousteau sheds new light 
on humanity. From his amphibious vehicle and 

Krist doo festivaltheater

de chagrijnige vent / the grUmpy gUy
Nederlands Kampioen Living Statues 2018. 
De Chagrijnige Vent won inmiddels 19 prij-
zen, maar is nog altijd ontevreden.
The Dutch Champion Living Statues 2018. The 
Grumpy Guy has already won 19 prizes, but is 
still in a bad mood.

with the necessary study material, he chal-
lenges you to refute his fantastic theory or to 
go along with it.
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Kunst op stelten
 www.kunstopstelten.nl 

hollandsche glorie
Twee Hollandse boerinnen zetten de boel 
op stelten vanaf 3 meter hoogte. Kinderen 
en volwassenen kunnen met deze dames 
weer ouderwets (zoals wij vroeger allemaal 
deden) op straat spelen! Naast een work-
shop steltlopen is er een meterslang koek-
hap-festijn waaraan je kunt deelnemen.
Two Dutch farmer’s wives set things up on 
stilts from a height of 3 meters. Children and 
adults can play in the street again (like we 
all used to do) with these ladies on the street 
again! In addition to a workshop walk, there is 
a meter-long cookie-bite festival in which you 
can participate.

living sculptures
 www.livingsculptures.com 

het stenen sprooKje
Vanuit haar koets werpt koninginZarrates 
ijzige blikken op haar onderdanen. Pisar 
sleurt de koets voort. Het sprookje vertelt 
waar hun stenen harten naar op zoek zijn. 
Soms pikt Pisar een slachtoffer uit het 
publiek dat op zijn knieën moet vallen voor 
de koningin. Een combinatie van bewegings-
theater en stand-still. 
From her carriage, the evil Queen Zarrates 
casts icy eyes on her subjects. Pisar drags the 
dark carriage through the streets. Listen to 
the fairy tale and find out what their stone 
hearts are looking for. Sometimes Pisar picks 
up a victim from the audience who has to fall 
to his knees before the queen. A combination 
of movement theatre and stand-still.

ijzeren maagden
Hard en stoer imponeren en overbluffen zij 
hun publiek. Samen vormen zij een geöliede 

machine voor een vervreemdende ontmoe-
ting. Met hun schroefboren checken zij het 
publiek op hun verbindingen. De gewrich-
ten en ledematen moeten soepel door de 
keuring komen, wat los zit draaien zij aan! 
Hun mechanische bewegingen geven een 
boeiende act als entree of animerend op een 
festival.
Hard and tough, they impress and overwhelm 
their audience. Together they form a lubri-
cated machine for an alienating encounter. 
With their screw drills they check the public 
for their connections. The joints and limbs 
must pass the inspection smoothly, whatever 
is loose they tighten! Their mechanical move-
ments give a fascinating act as an entrance or 
animation at a festival.

look & smile
 www.look-smile.be 

Werkplaats Look & Smile stelt zijn nieuwe 
straatanimaties voor: Barones van het kli-
maat (spiegel voor onszelf), Delafontaine 
(parodie op de haas en de schildpad), Mr 
Cutter (artistiek mooi), Papier Marcher 
(dansact in de wind) en de succesvolle Shop-
ping Lady, alle zijn ze grappig, opvallend, 
artistiek en mooi!
Workshop Look & Smile presents its new 
street animations: Baroness of the climate 
(mirror for ourselves), Delafontaine (parody of 
the hare and the turtle), Mr Cutter (artistically 
beautiful), Papier Marcher (dance act in the 
wind) and the successful Shopping Lady, they 
are all funny, striking, artistic and beautiful!
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markusen
 www.senormarkusen.com 

solo
Multi-instrumentalist, showman, song-
writer. De arrangementen van Markusen 
omvatten momenten van ‘low-tech’ dans-
muziek, hypnotische maatsoorten en straat-
optreden, in realtime afgeleverd in zijn 
constellatie van akoestische en percussie-
instrumenten. Als een meditatie over men-
selijke beweging doorkruist Markusen zijn 
weloverwogen werken, ontregelende sym-
metrieën van ritme, live optreden en sfeer.
Multi-instrumentalist, showman, songwriter. 
Markusen’s arrangements encompass 
moments of ‘low tech’ dance music, hypnotic 
time signatures and street performance, 
delivered real-time across his constellation 
of acoustic instruments and percussion. A 
meditation on human movement, Markusen 
traverses his considered works, unfurling 
symmetries of rhythm, live performance and 
atmosphere. 

-----------------------------------

mc fois
 www.mcfois.com 

amami! (love me!)
Amelio is wanhopig op zoek naar liefde. De 
resultaten van zijn flirttechnieken zijn door-
gaans verbluffend of hilarisch, ontroerend 
en soms gewoon zielig. Deze komische inter-
actieve show combineert ongebruikelijke 
manipulatie van hoge hoeden, ruw ballet, 
gyroscopisch jongleren, ironische niet-vrij-
willige striptease, emotionele zweepslagen 
en ongelooflijke krachtsverhoudingen.  >
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>  Liefde is blind en hoop doet leven, zegt 
men. Laten we het hopen.
Amelio is desperately seeking love. Usually 
the results of his flirting techniques are amaz-
ing or hilarious, touching and occasionally 
just pathetic. This comical interactive show 
combines unusual manipulation of top hats, 
rough ballet, gyroscopic juggling, ironic non-
voluntary striptease, emotional lashes and 
incredible power play. Love is blind and hope 
springs eternal, people say. Let’s hope so. 

-----------------------------------

meneer fanfare
 www.stef-arntz.nl 

De tambour-maître is zijn muziekcorps uit 
het oog verloren. Behangen met saxofoon 
en grote tro zal hij het volledige spektakel 
in zijn eentje moeten doen. Het vrolijkste 
eenmansorkest van Nederland. Een unieke 
muziekact met alle dance-classics en feest-
hits van toen tot nu. Flexibel, mobiel, binnen 
of buiten, voor jong en oud. Ook beschikbaar 
als DJ voor uw party!

The tambour maitre has lost his band of 
music. He will have to do the entire spectacle 
on his own. Decorated with saxophone and 
a big drum, he happily marches on. The hap-
piest one-man orchestra in the Netherlands. 
A unique music act with all dance classics, 
golden oldies and the hits of today. Flexible, 
mobile, indoors or outdoors, for young and old. 
Also available as a DJ for your party!

menno & emily van 
dyke
 www.jugglingtango.com 

jUggling tango
Een unieke voorstelling die de sfeer, muziek 
en dans van de Argentijnse Tango weet te 
combineren met hoogstaande jongleerkunst 
in een bijzondere choreografie. Virtuoos, 
romantisch, en vol emoties. Deze internatio-
naal bekroonde show speelt al jaren wereld-
wijd met groot succes en werd daarvoor 
in 2018 onderscheiden met de Oscar Carré 
Trofee, Nederland’s hoogste onderscheiding 
voor de circus kunst.
A unique performance that captures the spirit, 
the music and dance of the Argentine Tango 
and combines them with extraordinary jug-
gling skills in an original choreography. Exhila-
rating, romantic, as well as high on emotions, 
this multiple-award-winning-show is sure to 
touch an audience of all ages, as it has done 
worldwide for over a decade.
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mees
 www.meesmuziek.nl 

Mees speelt stukjes uit haar laatste voorstel-
lingen. Fijne liedjes, sterke verhalen en hila-
rische sketches, gepresenteerd in haar eigen 
Vogelhuis theater met open deuren.
Mees plays pieces from her latest perfor-
mances. Fine songs, strong stories and hilari-
ous sketches, presented in her own Vogelhuis 
theatre with open doors.

-----------------------------------   

meatball & van de 
camp
 www.stef-arntz.nl 

de Kroon en de zot
Een vrije bewerking van Shakespeares King 
Lear. Geen fiets is te hoog, geen vuur te heet, 

geen grap te dol. Lachen en huilen tegelijk in 
deze ontroerende komedie vol dramatische 
effecten en circustechnieken waarbij het 
komische duo alle rollen speelt. Een straat-
theatervoorstelling over hoogmoed, verraad 
en vriendschap.

the croWn and the fool 
Afree adaptation of Shakespeare’s King Lear. 
No bicycle is too high for them, no fire too hot, 
no joke too crazy. Laughing and crying at the 
same time in this moving comedy full of dra-
matic effect and circus techniques in which the 
comic duo plays all roles. A street theatre
show about pride, betrayal and friendship.

-----------------------------------

milan
 www.circusart.nl 

KoeKoeK
Een vreemde eend, een paradijsvogel of een 
kip zonder kop? Deze fantasierijke circus-
voorstelling viert de verschillen die onze 
wereld kleur geven. Milan laat ons met ple-
zier zijn kunsten zien. Hij jongleert met eie-
ren en zelfs met spiegeleieren. Alleen zijn het 
niet zijn eigen eieren. Geniet van een acro-
batische choreografie over jezelf oprapen en 
afstoffen en vooral nooit opgeven!

A strange duck, a bird of paradise or a head-
less chicken? This imaginative circus perfor-
mance celebrates the differences that colour 
our world. Milan is happy to show us his skills. 
He juggles eggs and even fried eggs. Only they 
are not his own eggs. Enjoy an acrobatic cho-
reography about picking yourself up and dust-
ing yourself off and, above all, never giving up!
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minalin art
 www.minalinart.com 

patère
Een liefdesverhaal over mooie herinnerin-
gen en de passie voor tango en acrobatiek 
die zich afspeelt tussen het publiek en in de 
opgezette stellage. 
A show about beautiful memories and passion 
that takes place between the audience and the 
set-up scaffolding. The audience is taken along 
in a love story about old memories and about 
the passion for tango and acrobatics.

-----------------------------------

norbert busschers
 www.norbertbusschers.nl 

shaKespeare taKe aWay
Iedereen kent de verhalen van William 
Shakespeare. Toch? Twee acteurs nemen de 
toeschouwers mee het Asser bos in en spe-
len met hun hulp een van zijn bekende tra-
gedies. Deze wandeling geeft je op een heel 
ongedwongen en uiterst komische wijze 
een onmisbaar stukje theatrale kennis mee. 
Elementen uit de omgeving dragen sterk bij 
aan de beleving. Moord, liefde, eerzucht en 
jaloezie. Dat kan alleen maar goed gaan als je 
er met volle teugen van geniet. Om ongeluk-
ken en wraakgevoelens echt helemaal uit te 
sluiten wordt er gewerkt met zwaarden en 
kronen van karton.
Everyone knows the stories of William 
Shakespeare. Or not....? Two actors take the 
spectators into the forest and with their help 
play one of his famous tragedies. This walk 
teaches you an indispensable piece of theatri-
cal knowledge in a very casual and extremely 
comical way. Elements from the environment 

greatly contribute to the experience. Murder, 
love, ambition and jealousy. That can only go 
well if you enjoy it to the full. To completely 
eliminate accidents and feelings of revenge, we 
work with cardboard swords and crowns.
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nieuw lef
 www.nieuwlef.nl 

mirlen’s mad ride

passar performing 
arts
 www.passar.nl 

ode to mUmmenschanz (silvertUbes)
Ode to Mummenschanz (voorheen van de 
Beyond Us Theatre Company) is een stilis-
tische act van twee levensgrote, zilverkleu-
rige buizen die in een 6-12 minuten durend 
spektakel een verbluffende performance 
verzorgen op imponerende muziek van Phil-
lip Glass. In de voorstelling komen theater, 
dans, muziek en lichtspektakel in een vloei-
end harmonieus schouwspel samen.
Ode to Mummenshanz (formerly of the 

Beyond Us Theatre Company) is a stylistic act 
of two life-sized, silver-coloured tubes that 
provide a stunning performance on impressive 
music by Phillip Glass in a 6-12 minute specta-
cle. Theatre, dance, music and light show come 
together in a flowing harmonious spectacle.

Magiër Mirlen verlost je van je angst en zorgt 
binnen een minuut voor een wonderbaar-
lijke verlichting. Betreed het ‘Dragon-Cat’ 
kasteelvoor het kortste achtbaanritje ter 
wereld. Voor wie niet naar binnen durft is er 
tijdens Mirlens parade voor de deur ook al 
heel wat te beleven: hij onderzoekt op eigen-
aardige wijze de angsten van zijn gasten en 
slikt zelfs een zwaard in om zijn magische 
krachten te bewijzen. Solorit: super eng! 
Duorit: ook heel eng! Een uitdaging voor 
jong en oud. 
Conquer your fear and become enlightened 
within a minute. In pairs one can enter Magi-
cian Mirlen’s ‘Dragon-Cat’ castle for the short-
est roller-coaster ride of the world. And for 
those who do not dare to enter there is a lot to 
be seen while Mirlen convinces people to come 
in. He examines the fears of his crowd in his 
own peculiar way and even swallows swords 
to prove his magical powers. Soloride: super 
scary! Duoride: also very scary! A challenge for 
young and old. 

omnivolant
 www.omnivolant.de 

nagetUsch
In hun nieuwe productie combineert Omni-
volant een echte koffie- en suikerspinstan-
daard, van een originele Nagetusch vintage 
caravan, met artistiek jongleren, partner- en 
luchtacrobatiek. Het publiek wordt meege-
nomen op een theatrale reis die ons conven-
tionele dagelijkse leven in vraag zou kunnen 
stellen.
In their new production, Omnivolant combines 
a real coffee and cotton candy standard, from 
an original Nagetusch vintage caravan, with 
artistic juggling, partner and air acrobatics. 

The audience is taken on a theatrical journey 
that could question our conventional daily life.
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piepschuim
 www.piepschuim.com 

mens erger je niet
‘Mens erger je niet’, is niet alleen een gezel-
schapsspel: het is ook een gebod. En precies 
bij dit spel is dit gebod zo moeilijk na te 
leven. Hoeveel pech verdraag je, en wanneer 
is de maat vol? Deze voorstelling is een zoek-
tocht naar onze gezamenlijke ergernissen. 
En net als in de echte wereld kent het spel 
fanatiekelingen, valsspelers, winnaars, ver-
liezers en de bank. 
‘Ludo’ is not only a party game: it is also a 
commandment not to get annoyed. And it is 
precisely in this game that this command is so 
difficult to comply with. How much bad luck 
do you tolerate, and how much can you take? 
This performance is a search for our joint 
nuisances. And just like in the real world, the 
game has fanatics, cheaters, winners, losers 
and the bank.

strange comedy
 www.strangecomedy.com 

the shoW - oUtdoors
Twee ongelukkige variété-artiesten, gevan-
gen in een wereld waarin rekwisieten een 
eigen leven leiden. In Muppetstijl worden 
kostuums oncontroleerbaar en gaan goo-
cheltrucs vreselijk mis. Deze hilarische en 
sympathieke clowns staan bekend om gekke 
illusies, verrassende acrobatiek en hun.
Two unhappy variety performers caught in 
a world where their show props have taken 
upon a life of their own. In the style of the 
Muppets, costumes become uncontrollable, 
and magic tricks go horribly wrong which 
cause unforeseen situations. How to survive 
this cartoon world of catastrophe? Strange 
Comedy is best known for their crazy illusions, 
surprising acrobatics and their hilarious and 
loveable clownery. 

-----------------------------------

rafael sorryso
 www.rafaelsorryso.com 

precarioUs balance
Een komische en spannende show. Rafael 
Sorryso loopt, springt, danst op het slappe 
koord terwijl hij met het publiek communi-
ceert. Hij doet wat maar heel weinig mensen: 

op de ladder klimmen, op de slappe draad-
houder door een ander touw aan zijn nek en 
tegelijkertijd met drie fakkels jongleren.
A comic and exciting show. Rafael Sorryso 
walks, jumps, and dances on the slack wire 
while interacting with the public. He does 
what very few people in the world can: climb-
ing on the ladder, on the slack wire holder by 
another rope attached to his neck, juggling 
three torches at the same time.

straattheater 
specialist
 www.destraattheaterspecialist.nl 

spraakmakend straattheater: badmobIel
Een absurde act die zich (mobiel) verplaatst : een 
rijdende badkuip met douche. 11 bellenblaasmachi-
nes, 7 speakers en een microfoon, liters water, twee 

slagman producties
 www.slagmanproducties.nl 

het levende schilderij
Een performance met eeuwigheidswaarde! 
Een gezicht. Intrigerend, verrassend, verte-
derend, een spiegel van de menselijke ziel. 
Jaap Slagman jongleert met emoties. Hij 
schakelt virtuoos van de ene naar de andere 
en zorgt ervoor dat deze act geen banale 
bekkentrekkerij wordt, maar een alles-
doordringend beeld van de menselijke non-
verbale communicatie. De subtiele mimiek 
ontroert, vermaakt en treitert het publiek. 
Een act die door zijn eenvoud werkelijk 
iedereen aanspreekt. 
the living painting
It is still alive! A Performance with a eternal 
value! A picture reveals itself. Wordlessly he 
chastises those with his eyes who haste by 
inattentively. Portraits of this special sort have 
feelings, too. With pointed lips the face winks 
at a woman in the first row, picks a rose from 
his tendriled frame and offers it to his loved 
ones. What will she do - return his advances? 

Disdain him? With utter virtuosity the picture 
leads the spectator into the world of nonverbal 
communication being nothing but a mirror of 
human emotions. Slagman plays with it, sub-
tile but immensely expressive. A show that no 
one, really no one can resist to look at.

dwaze acteurs, prachtige verlichting 
en een douche. Een rijdend spektakel. 
Misschien krijgt u een ‘love you’ bad-
eendje, of wordt er voor u gezongen, 
maar ook een nat pak of plaatsver-
vangende schaamte kan uw deel zijn. 
Veeeel zeepbellen kleuren de straat! 
Een blikvanger.
An absurd act that moves (mobile) is 
‘Bath Mobile’: a new act around a mov-
ing bathtub with shower. 11 bubble 
machines, 7 speakers and a micro-
phone, liters of water, two silly actors, 
beautiful lighting and a big shower. 
In short a visually spectacle. Maybe 
you will get a ‘love you’- bath duck, or 
is there for you Sung, but maybe you 
also get wet or you get embarrassed. 
Much bubbles colors the street ! An 
eye-catcher. 
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theater etappe
 www.theateretappe.nl 

10 jaar theaterWagens
Al 10 jaar rollen theaterwagens door het 
land, van festival naar evenement en van 
schoolvoorstelling naar voorlichtingsdag. 
Steeds meer compleet ingerichte theatertjes 
worden verhuurd, waardoor wij nieuwe 
voorstellingen kunnen blijven maken zoals 
All Aboard de kijkdooswagen, de korte voor-
stelling Luister naar je hert, de sinterklaas-
voorstelling Oma is verliefd en in 2020 het 
prachtig geïllustreerde kinderverhaal San-
severia: Superbillen. De laatste kan zowel in 
de Theaterwagen als rondtrekkend op een 
bakfiets worden gespeeld.
For 10 years now, theatre cars have been roll-
ing through the country, and there are more 
of them than ever, from festival to event and 
from school performance to information day. 
More and more fully furnished little theatres 
are being rented out, so that we can continue 
to make new shows such as All Aboard the 
show box wagon, the short show Listen to your 
deer, the Saint Nicholas show Oma is in love 
and in 2020 the beautifully illustrated chil-
dren’s story Sanseveria: Superbillen. The latter 
can be played both in the Theaterwagen and 
traveling on a cargo bike.

streettheatre 
stiltlife 
 www.stilt.life 

plastic (not so) fantastic
Twee prachtige danseressen, hartstochtelijk 
dansend op hoge stelten en op de grond, 
gekleed in fascinerende, verlichte jurken 
vanÉ plastic flessen? Plastic is niet meer weg 
te denken uit ons leven, het is fantastisch en 
funest tegelijk. Het vergaat niet en zit overal. 
Maar het is ook te kostbaar om achteloos 
weg te gooien. PLASTIC (not so) FANTASTIC 
nodigt jou uit om de acteurs aan te raken. Of 
toch niet? Een fascinerend spel van geven 
en nemen tussen de (stelten)danseressen en 
hun publiek.

Two beautiful dancers, passionately dancing 
on high stilts and on the floor, dressed in fas-
cinating, illuminated dresses made ofÉ plastic 
bottles? Plastic is indispensable in our lives, it 
is fantastic and disastrous at the same time. It 
does not decay and is everywhere. But it’s also 
too costly to throw away carelessly. PLASTIC 
(not so) FANTASTIC invites you to touch the 
actors .... or not? A fascinating game of giving 
and taking between the (stilts) dancers and 
their audience.
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theater ‘het 
wandelend huis’
 www.hetwandelendhuis.nl 

grootmoe
Oud van buiten maar nog jong van binnen 
laat ze de wereld zien hoe het is om te spelen. 
Een poëtische en verrassende walk-act met 
korte intermezzo’s van dans en poppenspel.
Old on the outside but still young on the inside, 
she shows the world what it’s like to play. A 
poetic and surprising walk-act with short 
intermezzos of dance and puppetry.

tg dapper
 www.tgdapper.nl 

transilo
Op basis van het Transilo-concept worden 
verbeelding en zintuigen andermaal geprik-
keld en op de proef gesteld. In de menshoge 
kijkdoos ontvouwt zich een hallucinant kijk-
landschap. Zonder woorden, zonder verhaal, 
maar met herkenbare symboliek in klank en 
beeld waaruit ieder voor zich een boodschap 
of helemaal niets mag destilleren. Met ver-
bazing, verwondering of een glimlach.
Based on the Transilo concept, imagination 
and senses are once again stimulated and 
tested. A hallucinatory viewing landscape 
unfolds above and between the heads of the 
spectators in the human-height viewing box. 
Without words, without story, but with sym-
bolism in sound and image from which every-
one can take a message or nothing at all. With 
surprise, wonder or a smile.

-----------------------------------

tails
 www.stef-arntz.nl 

Twee stokstaartjes, nieuwsgierig, speels en 
hartverwarmend. Gefascineerd proberen ze 
de mensenwereld te begrijpen. Even wach-
ten ze af, en zoeken dan toenadering. Ze zijn 
knuffelbaar, maar ook brutaal. En als je een 
gesprek met ze voert, dan krijg je antwoord 
in het ‘stokstaarts’. Kun je ook zoenen met 
je neus? De stokstaartjes zijn op zoek naar 
warmte en spreiden hun pootjes voor een 
innige omhelzing. Met jou! 
Two meerkats, curious, playful and heart-
warming. Fascinated, they try to understand 
the human world. They wait a moment, and 
then look for an approach. They are huggable, 
but also cheeky. And if you have a conversation 
with them, you will get an answer in “Meer-
kats”. Can you kiss with your nose? The meer-
kats are looking for warmth and spread their 
paws for a close embrace. With you! Free hugs!
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theater tique
 www.dereustotaal.nl 

variétiqUe
Komt dat zien, 
komt dat zien! 
Het beroemde 
blauwe manne-
tje Tique - win-
naar van het 
tv-programma 
Popster 2015 
en al in diverse 
landen op tv 
geweest - beleeft 
nieuwe avon-
turen in een 
nieuwe straat-
theateract van 
Theater Tique. 
Een preview. 

Come and see this! The famous blue man Tique - winner of the 
television programme Popster 2015 who has already been on TV 
in various countries - experiences new adventures in a new street 
theatre act by Theater Tique. A preview.

tobia circus
 www.tobiacircus.com 

eqUilibriUm tremens
Philip Sutil, een dunne en behen-
dige heer die van dansen houdt, 
wil de zwaartekracht uitdagen 
en lichtheid stelen om het met 
zijn publiek te delen. Deze ietwat 
surrealistische show, waarbij 
onverwachte wendingen elkaar 
opvolgen, draait om balanceren, 
clownerie en ... bezems! 
Philip Sutil, a thin and agile gentle-
man who loves to dance, wants 
to challenge gravity and steal 
lightness to share it with his audi-
ence. This somewhat surreal show, 
where unexpected turns follow 
each other, revolves around bal-
ancing, clowning and ... brooms!

theater zonder blabla
 www.theaterzonderblabla.nl 

resto la table
De onhandige ober Martin werkt bij Resto La Table. 
Zoals elke ochtend veegt hij de vloer, hij wast de 
laatste vuile glazen van de dag ervoor en begint de 
tafel te dekken. Maar de tafel protesteert vandaag, 
hij wil niet gedekt worden. Waarna ober en tafel in 
een gevecht verwikkeld raken.
Martin, a clumsy waiter, works at Resto La Table. 
Every morning, he sweeps the floor, washes the last 
dirty glasses of the day before and starts to set the 
table. But today the table is protesting, it doesn’t 
want to be set. And then the waiter and table get into 
a fight.

veerle coppoolse
 www.facebook.com/zoetrope.attractie 

metamorphosis zoetrope
Breng de metamorfose van een vlinder 
tot leven in deze handgemaakte zoetrope. 
Draai jezelf rond en ga op in een mysterieus, 
magisch ecosysteem. De ruggengraatvor-
mige rups laat de metaforische transforma-
tie zien die Veerle doormaakte nadat ze haar 
ruggengraat brak bij een paraglidingonge-
luk. Wat voor transformatie heb jij meege-
maakt, of maak je op dit moment door?
In this big cocoon-shaped art installation, you 
bring the metamorphosis of a butterfly to life. 
Spin yourself around the handmade three-
dimensional zoetrope at the centre and expe-
rience a mysterious magical ecosystem. The 
spine-shaped caterpillar shows the metaphori-
cal transformation Veere went through after 
she broke her spine in a paragliding accident. 
What kind of transformation have you been 
through, or are you going through right now?

trashbeatz
 www.trashbeatz.be 

Een energieke, interactieve straa-
tanimatieshow voor ieder publiek. 
Van oude regenbuizen tot afge-
dankte brandblussers en sham-
pooflesjes; je kan het zo gek niet 
bedenken of ze maken er muziek 
mee. Deze act is zeer flexibel inzet-
baar: op straat of een event, als 
sfeerbrenger, als slotact of tussen 

optredens door, als publieksop-
warmer, als special act, akoes-
tisch of versterkt.
An energetic, interactive street 
animation show for every audience. 
From old rain pipes to discarded 
fire extinguishers and shampoo 
bottles; no matter what, they turn 
it into music. This act can be per-
formed both indoors or outdoors, 
as a mood-maker, as a final act or 
as a snack, acoustic or amplified.
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Wordbites
 www.wordbites.nl 

Wordbites is een poëtische mix van 
gesproken woord met live muziek, 
zang, filosofie of moderne dans. 
Een krokante levensbespiegeling 
die kraakt, bijt of streelt. Pakkende 
woordkunst, subtiel op smaak 
gebracht met een scheut humor en 
een mespunt stilte.
Wordbites is a poetic mix of spoken 
word with live music, singing, phi-
losophy or modern dance. A crispy 
reflection on life that crackles, bites or 
caresses. Catchy word art, subtly fla-
voured with a dash of humoudr and a 
pinch of silence.

Xabi larrea
 www.xabilarrea.net 

filamento the lamplighter
Een woordloos circusspektakel, feestelijk 
en humoristisch, gebaseerd op het leven van 
de eerste professionals van de elektriciteit. 
De verschillende technieken (theater, pan-

tomime, balanceren, jongleren, acrobatiek) 
maken het spektakel geschikt voor alle soor-
ten publiek en plaatsen.
A wordless circus spectacle, festive and 
humourous, based on the lives of the first elec-
tricity professionals. The various techniques 
(theatre, pantomime, balancing, juggling, 
acrobatics) make the spectacle suitable for all 
types of audience and places.

zomaargasten
 www.zomaargasten.tv 

In ieder mens schuilt een mooi verhaal, al beseft 
men het soms niet. In Zomaargasten gaan Oscar 
Kocken & Patrick Nederkoorn met persoonlijke 
beeld- en muziekfragmenten op zoek naar het ver-
haal van hun gast, voor wie dit interview een grote 
verrassing is. Ook de presentatoren weten niet zij 
zullen spreken, maar één ding is bij dit verbazing-
wekkende programma zeker: na afloop zal geen 
gast meer zomaar iemand zijn.
Every person has a beautiful story, sometimes even 
without realizing it. In Zomaargasten, Oscar Kocken 
& Patrick Nederkoorn go in search of the story of 
their guest with personal images and music frag-
ments. Nobody knows who will be interviewed. Even 
the hosts don’t know, but one thing is certain with 
this amazing program: after the interview, the guest 
will no longer be just anybody.

Welk concept u ook kiest om uw verhaal te 
vertellen, ik maakt het graag concreet voor 
u, met persoonlijke begeleiding en advies.  
We watch the showcases 
in awe and amazement. 
The story is told in a dra-
matic setting. Whatever 
the concept in which a 
story is told, I will make 
it personal for you, 
assisting and advising 
you where needed. 

-----------------------------------

dick & dirque
 www.passar.eu 

Twee ex-circusdirecteuren vinden het 
heerlijk om weer onder de gasten te zijn. Ze 
presenteren, proclameren, verkondigen, 
kondigen aan en af, ontvangen, begeleiden, 
brengen uw gasten graag in beweging. Alles 

piekfijn geregeld, met de 
nodige stiptheid en pret 
de puntjes op de ‘i’ gezet! 
Functioneel theater op 
z’n best!
Two ex circus directors 
love to be among the 
guests again. They pre-
sent, proclaim, announce 

and receive, accompany and bring your guests 
in motion. Everything logistically and practi-
cally arranged with the necessary punctuality, 
put the proverbial dots on the ‘i’! Functional 
theater at its best! 

-----------------------------------

ron vervuurt
 www.ronvervuurt.nl 

Een moderator voor elke gelegenheid.  Ron 
Vervuurt is het smeermiddel voor jouw 
evenement. Presenteert, interviewt en scha-
kelt tussen podium en publiek. Enthousiast 
en overtuigend, serieus en humoristisch. Hij 
effent het pad voor sprekers, muzikanten of 
welk optreden dan ook.
A moderator for any occasion. Ron Vervuurt 
makes your event run 
smoothly. Presents, 
interviews, and con-
nects stage and audi-
ence. Enthusiasticly and 
persuasively, earnestly 
and humorously. He 
paves the way for speak-
ers, musicians or any 
kind of performance.

presentatie / 
presentationjeroen van der bijl

 www.axemedia.nl 

tekstschrIjver, redacteur, 
traIner, host 
Een aansprekende 
uitnodiging, een 
pakkend persbericht, 
nieuwsbrief, vindbare 
webtekst? Deze en 
andere teksten schrijf 
of herschrijf ik voor je. Ook leer ik je dat zelf 
te doen in een korte workshop. Verder ben 
ik met veel plezier host of dagvoorzitter van 
bijeenkomsten en evenementen, inclusief 
interviews, gespreksleiding en dergelijke. 
A teasing invite? Catchy press release? 
Newsletter? Web texts that can be found? I 
write and rewrite all of these texts for you. I 
also host or chair events, including interviews.

-----------------------------------
 

renate van braam
 www.viavanbraam@kpnmail.nl     0620 432409 

eventconcepts, prodUctie en promotie
Met verwondering, ontzag of een glimlach 
kijken we naar de showcases. Prachtig! 
Zoveel toewijding en vormgegeven met 
emotie. Een verhaal verteld in een theatrale 
vorm, die een reactie oproept bij u en mij. 
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bureau’s en suppliers

popuppallets.nl  / 06-4182 5953

thInk outsIde the pallet 
Tijdelijke inrichting voor een pop-up store 
of andere ruimte? Snel en creatief inrichten? 
Pallets laten oppoppen in de meest letter-
lijke zin, daar zijn we goed in. Een stapel 
pallets transformeren naar een meubel en 
gebruiken. Klaar? Dan kan het eenvoudig 
weer een stapel worden.
Temporary installation for a pop-up store 
or other space? Quick and creative furnish-

ing? Having pallets pop-up, literally, is 
what we’re good at. Transforming a stack 
of pallets into a piece of furniture and use 
it. Done? It can easily be turned back into a 
stack.
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novanta
 www.novanta90.com 

In een eeuwenoud dorpje vol verhalen, 
Borgo di Gello, hooggelegen en omgeven 
door de Casentijnse wouden, heeft boutique 
hotel Novanta zich gevestigd. Met adem-
benemend uitzicht over de vallei proef je 
bij Novanta de authentieke en traditionele 
smaak van Toscane. Je wordt meegetrok-
ken in het familieleven en maakt kennis met 
lokale eetgewoontes.  Novanta staat open 
voor ‘artists in residence’.
In an ancient village full of stories, Borgo di 
Gello, nestled up high in the Casentino Hills 
is boutique hotel novanta located. With 
breathtaking views over the valley you experi-
ence a true and traditional taste of Tuscany. 
Immersed in nature, and swept up in local cul-
ture, food and family - Novanta is a place not 
to be missed. It seeks also artists in residence. 

 eventhands.nl  

EventHands is een evene-
mentenbureau met een 
groot maatschappelijk hart 
dat evenementen produceert én jongeren 
versterkt en ondersteunt. Zij leren alle 
kneepjes van het vak en bieden onder-
steuning bij festivals en evenementen. De 
enthousiaste crew zorgt dat alles op rolletjes 
loopt: van intieme theaters & clubs tot grote 
festivals en zakelijke evenementen.

sustenius
 www.sustenius.nl 

Laat mij helpen met het verduurzamen van 
je evenement. En duurzaam hoeft echt niet 
duur te zijn! Jij houdt je bezig met het orga-
niseren van het evenement, dan zorg ik dat 
jouw event als duurzaam evenement naar de 
buitenwereld geuit kan worden. Haal je ook 
meteen die duurzaamheidsubsidie binnen. 
Laten we contacten! Yondi

Let me help you make your event more sus-
tainable. And sustainable does not have to be 
expensive! You focus on organizing and I will 
ensure that your event can 
be expressed to the outside 
world as a sustainable event, 
and you will immediately 
receive that sustainability 
subsidy. 
Let’s contact! Yondi

EventHands is an event agency with a big 
social heart, which produces events and 
strengthens and supports young people. 
They learn all the tricks of the profession and 
offer support at festivals and events. The crew 
is motivated and enthusiastic, likes to roll up 
their sleeves and ensures that everything runs 
smoothly, ranging from large-scale festivals 
and business events, to intimate theatres & 
clubs.

circuspunt.nl 

Het platform voor circus in Nederland. Het 
ondersteunt en stimuleert de artistieke en 
zakelijke ontwikkeling van de sector. Met 
als doel: de positie van circus versterken, 
het publieksbereik vergroten en de maat-
schappelijke betekenis uitbreiden. Actief in 
het circus? Word lid! A platform for Dutch 
circus, supporting the artistic and business 
development of the sector. Circuspunt wants 
to strengthen the position of circus, increase 
the audience reach, and expand social signifi-
cance. Are you active in Dutch circus? Become 
a member!
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professionele bezoeKers
Zie artiesten en nieuwe shows live en in 
de open lucht. Laat u inspireren door de 
diversiteit aan nieuwe street art-shows. 
Gebruik de rustige tentoonstellingsruimte 
voor besprekingen met de artiesten. Vind 
geschikte artiesten voor uw evenementen 
en projecten. Vergroot of vernieuw uw 
kennis over verschillende onderwerpen 
door deel te nemen aan workshops op het 
evenemententerrein.
See artists and new shows live and in the 
open air. Be inspired by the diversity of new 
street art shows. Use the quiet exhibition 
space for meetings with the artists. Find 
suitable artists for your events and projects. 
Increase or renew your knowledge on vari-
ous topics by participating in workshops at 
the event site.

artiesten
Presenteer nieuwe producties aan bezoe-
kers en event professionals in de unieke 
sfeer van Schloss Neuhaus. Leg nieuwe 
contacten met speciale bezoekers op het 
beursterrein en wissel ideeën uit over aan-
komende projecten. Breid je netwerk uit of 
vier een reƒnie met vrienden. Registratie 
tot 20 februari 2020
Present new productions to visitors and 
event professionals in the unique atmos-
phere of Schloss Neuhaus. Make new con-
tacts with special visitors on the exhibition 
grounds and exchange ideas about upcom-
ing projects. Expand your network or cel-
ebrate a reunion with friends. Registration 
until February 20, 2020

performance-paderborn.de 

circus zanzara 
circustent verhuur
 www.circuszanzara.com /verhuur.html 

Buiten hun voorstellingen verhuurt Circus 
Zanzara ook hun prachtige retro circusten-
ten met of zonder tribune, of alleen de tri-
bune, met en zonder licht en geluid, kassa-, 
woon- of keukenwagen, het kan zo gek niet 
zijn of er is een mouw aan te passen.
When they are not performing, the beautiful 
old-skool circus tents of Circus Zanzara are 
for rent, with or without a stage, or just the 
stage, with or without lights and/or sound 
equipment, cashier’s car, mobile home, kitchen 
trailer, you name it and we can fix it.

 euro-events.nl  / 088 319 0740 

uw partner In evenementbenodIgdheden
Euro Events heeft jarenlange ervaring in de 
organisatie van evenementen en kan pas-
send advies geven en de juiste producten 
leveren voor een geslaagd evenement. Een 
betrouwbare partner voor consumptiemun-
ten, polsbandjes en muntautomaten, maar 
ook voor de verhuur van muntenwagens en 
pinautomaten. Door eigen productie kunnen 
we snel, veilig en flexibel leveren, voor een 
zeer scherpe prijs. 
Thanks to many years of experience in event 
organisation, Euro Events can give custom-
ers appropriate advice and deliver products 
of high quality. We are a reliable partner not 
only for tokens, wristlets and coin-boxes, but 
also to lease cash cars, ATMs and other objects 
needed for a successful event. Most of the 
production takes place in-house, that makes 
us quick, safe and flexible. And our offers are 
sharp. 

 misiconidance.nl 

De Misiconi Dance 
Company is een 
professioneel inclu-
sie dansgezelschap 
uit Rotterdam, en 
bestaat sinds 2013. 
Het gezelschap onder-
scheidt zich in haar 
producties, projecten en open karakter naar 
het individu. Denk aan leeftijd, afkomst en 
beperking in al zijn verscheidenheid. Misi-
coni Dance Company heeft zowel nationaal 
als internationaal getourd. De beeldende en 
conceptuele voorstellingen, met een cross-
over naar digitale media, confronteren het 
publiek met hun vooroordelen over dans.   
Misiconi Dance Company is a professional 
dance company based in Rotterdam who has 
been active since 2013. Misiconi focuses on 
(academic) research and the community. 
Including work offers new creative and artis-
tic possibilities: the capacities and powers of 
the individual are the starting point. Often, 
the documents are based on a social issue. 
The visual and conceptual perfor-
mances, with a cross-over to digital 
media, confront the audience with 
their prejudices about dance.

joop oonK
Joop is artistiek directeur en oprichter van 
Stichting Misiconi. In 2017 werd Unload 
to Upload, handleiding voor een inclusieve 
danspraktijk gepubliceerd en er staan nog 
andere projecten op haar naam. Joop is the 
artistic director and founder of the Misiconi 
Foundation. Joop studied Dance Cultures at 
Codarts (2012) and The University of Surrey, 
specializing in improvisation and choreog-
raphy (2013). Misiconi Foundation is special 
and unique because of its expertise in the field 
of inclusion dance. In 2017, Unload to Upload, 
manual for an inclusive dance practice, was 
published and there are other projects to 

her name. The company distin-
guishes itself in its produc-

tions, projects and open 
character towards the 
individual. Think of 
age, origin and limita-
tion in all its diversity. 
Misiconi Dance Com-

pany has toured both 
nationally and inter-

nationally.
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De mobiele arena van het Ideeëntheater is 
zeer geschikt als tribune voor voorstellin-
gen, workshops of in een presentatieruimte 
of verhalenpaviljoen. De bijzondere ambi-
ance nodigt uit tot gesprek, debat en betrok-
kenheid. Het theater is in iedere ruimte 
inzetbaar, kan groot of klein geplaatst 
worden, binnen of buiten, open of gesloten. 
Wij kunnen arena’s creëren voor 10 tot 200 
personen. Het theater draagt in een belang-
rijke mate bij aan sfeer, betrokkenheid en 
succes van uw event/festival. Neem contact 
met ons op voor een 3D-tekening van uw 
opstelling. Wij denken graag met u mee! 
“The ideas theatre” is a mobile arena, very 
suitable as stand for performances and work-
shops. Perfect forin your presentation room 
or stories pavilion. The tribune gives a special 
ambiance. It stimulates conversation, debate 
and involvement. The stand can be used in 
almost any room. It can be built big or small, 
inside of outside, open or closed. We can create 
arenas for 10 to 200 persons. It contributes a 
lot to the atmosphere, involvement and succes 
of your event. Please contact us and we will 
make a 3D drawing of your setup. 

 cultuur-ondernemen.nl  

Cultuur+Ondernemen helpt culturele orga-
nisaties, kunstenaars en creatieven die meer 
rendement willen halen uit hun onderne-
merschap en draagt zo bij aan een sterke en 
onafhankelijke cultuursector. Dat doet zij 
door overdracht van expertise en het ont-
wikkelen van nieuwe vormen van cultuur-
financiering. Cultuur+Ondernemen heeft de 
‘Governance Code Cultuur’ ontwikkeld. 
Cultuur+Ondernemen supports cultural 
organisations, artists and creative workers 
who are looking for a better return of their 
entrepreneurship. It contributes to a strong 
and independent cultural sector, by passing on 

expertise and developing new forms of financ-
ing cultural acts. Cultuur+Ondernemen devel-
oped the ‘Culture Governance Code’. 

bureau’s en suppliers

 010-8224353 / 06-18535316   dereustotaal.nl  

De Reus Totaal Impresariaat heeft een breed 
aanbod aan figurentheater. Het impresariaat 
vertegenwoordigt 17 professionele gezel-
schappen. Veel nieuwe straattheateracts 
maken komend seizoen deel uit van ons 
aanbod! Contactpersoon: Sigrid de Reus.
De Reus Totaal Impresariaat offers a wide 
range of puppet and object theatre acts. The 
agency represents 17 professional theatre 
companies. Many new street theatre acts are 
included in our offer for the upcoming season! 
Contact: Sigrid de Reus.

Een internationaal opererende partner in 
de audiovisuele sector die professionele 
diensten in de circus-, theater- en evene-
mentenbranche levert. Binnen uw moge-
lijkheden leveren we de beste technische 
ondersteuning, dat is ons doel. Heeft u 
licht, geluid of andere technische middelen 
nodig voor een productlancering, theater-
voorstelling, beursstand, bedrijfsfeest of 
andere soort evenement? Dan bent u bij 

ons aan het juiste adres. 
An internationally operating partner in 
audiovisual services, providing professional 
services in the circus, theatre and at events. 
We aim at delivering the best technical sup-
port, within your possibilities. Do you need 
light, sound or other technical means to 
launch a product, theatre show, stall, busi-
ness party or other kind of event? You’ve 
come to the right address.

 ideeentheater.nl 

 radek-lsp.nl  / 06 - 51 936 188 

vbfn.nl/

De Vereniging van Buitentheater Festivals 
Nederland wil de kwaliteit en positie van 
Nederlandse buitentheaterfestivals verbete-
ren. De 17 festivals van de vereniging delen 
kennis en ervaring met elkaar. De VBFN 
verbetert de inhoud, financiering, promotie 
en marketing van de festivals. De leden 
werken samen en stimuleren de totstand-
koming van nieuwe Nederlandse producties 
in de openbare ruimte en cross-overs. Een 
activiteit is de jaarlijkse Zomerpreview, een 
informele ontmoeting van artiesten, festi-
vals, impresariaten en andere betrokkenen.
The Association of Outdoor Theatre Festivals 
Netherlands (VBFN) aims at improving the 
quality and position of Dutch outdoor theatre 
festivals. Its 17 festivals share knowledge and 
experience. The VBFN improves the content, 
financing, promotion and marketing of festi-
vals. The members work together and stimu-
late the creation of new Dutch productions 
in public spaces and crossovers. One activitie 
is the annual Summer Preview, an informal 
meeting of artists, festivals, impresario’s and 
other stakeholders.

event 
inspiration
eventinspiration.nl

Event Inspiration is de Nederlandse commu-
nity voor eventinspiratie. Energiek, enthou-
siast en een tikkie rebels. Maar ook integer, 
objectief en onafhankelijk. We brengen 
toepassingen voor events waar je écht wat 
aan hebt, bevragen pioniers om kennis op te 
halen en te delen en zijn jouw ogen en oren 
in de markt; waar iets te beleven is, zijn wij! 
We organiseren drie keer per jaar de Event 
Inspiraton Days, voor educatie & fun! Op 
zoek naar een nieuwe baan? Sluit je aan bij 
deze beweging en maak samen met ons het 
vak nog mooier en creatiever... 
See you on the bright side of life! 

R A W  / culturele producties

raw-advies.nl 

Raad en daad voor de culturele onder-
nemer, daar ligt mijn focus. Hulp nodig 
bij de opzet of optimalisatie van je 
website, email-marketing, social media, 
drukwerk (flyers, brochures), de pro-
grammering en / of uitvoering van een 
evenement? Bel me.
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De honderd jaar oude mengvoederfabriek 
waarin DeFabrique is gevestigd, is de indus-
triële locatie in Midden Nederland voor uw 
congres, beurs of bedrijfsfeest. Hier komen 
beleving, maatwerk en innovatie samen. 
DeFabrique beslaat 37.000 m2 en bestaat uit 
een veelvoud aan kleine en grote ruimtes die 

oneindig zijn te combineren en elk een uniek 
karakter hebben. De locatie biedt ruimte 
voor evenementen van 50 tot 3.500 perso-
nen. DeFabrique ligt aan de rand van Utrecht 
nabij de A2 en op 1200 m. van station Maars-
sen. Er zijn 700 eigen parkeerplaatsen en in 
overleg kan dit verder uitgebreid worden.
DeFabrique is the ideal location in the middle 
of The Netherlands for your congress, fair or 
corporate event. With 25 areas, 200 m2 up till 
10.000 m2 exhibitionfloor and various indus-
trial party locations the old feedmill hosts 
events from 50 to 3.500 guests.
DeFabrique is situated on the outskirts of 
Utrecht and Maarssen, near the A2 highway 
and Railwaystation Maarssen. DeFabrique has 
700 over free parkingspaces. 

defabrique.nl  
artiesten & 
evenementen stef 
arntz / streetwise
stef-arntz.nl  / steltentheater.com 
levendstandbeeld.nl  

Een ongewoon bureau met een origineel 
en exclusief artiestenaanbod in variété en 
comedy, festivalacts en straattheater, stel-
tentheater en levende standbeelden, bijzon-
dere partyacts, creatieve shows en muziek. 
Uw vraag beantwoorden wij met plezier.
An unusual agency offering an original and 
exclusive range of performers in variety and 
comedy, festival acts and street theatre, thea-
tre on stilts and living statues, special party 
acts, creative shows and music. We will be 
happy to answer any questions you may have.

marisKa jacobi, eventmaKelaar 
Mariska Jacobi, de eventmakelaar. Wilt u een relatie-event, product pre-
sentatie, open dag of jubileum organiseren met een creatieve, theatrale 
festivalsfeer dan help ik u graag. Productie, advies, interim  of organisa-
tie, iaM van alle markten thuis. Zowel b2b evenementen als festivals.

Do you want a relations event, a product presentation, an open-
ing day with a creative, theatrical festival atmosphere, I can 
help. Advice on and organisation of iaM, a jack of all trades, 
markets, b2b events and festivals. I also initiate events such as 
“Améézing X-Mas” and “Wise, are those fries?” The know-what-
you-eat festival for children and the STRTFSVL Showcase. 

 06 1507 6900 / iameventz.nl   
 www.facebook.com /iameventz 

 www.twitter.com /iameventz   
 www.mariska@iameventz.nl  
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(straattheater)festivals benelux 2020 
(street theatre) festivals benelux 2020

april

5 Lentefestival Zeist (NL) slottuintheater.nl

10-12 Gevleugelde Stad / City of Wings Ieper (BEL) gevleugeldestad.net

19- Borne op z’n Best Borne (NL) worldlivingstatues.nl/

26-27 Bredewegfestival amsterdam (NL) bredewegfestival.nl

29-3 mei Circusstad Rotterdam (NL) circusstad.nl

mei

5 Bevrijdingsfestival Wageningen (NL) 4en5meiwageningen.nl

21 Sortilège Ath (BEL) sortileges.mcath.be

21-23 Namur en Mai Namen (BEL) namurenmai.org

23 Living Statues Oosterhout Oosterhout livingstatuesoosterhout.nl

24 Wortegemse Feesten Wortegem (BEL) wortegemsenfeesten.com

29-30 Fries Straatfestival Leeuwarden (NL) fries-straatfestival.nl

30 STRTFSTVL Leidsche Rijn Centrum (t.b.c.) Utrecht (NL) strtfstvl.nl

31 Toonbeeld Thorn Thorn (NL) toonbeeldthorn.nl

31 Parktheaterfestival Lokeren (BEL) lokeren.be/cultuur

31 Klomppop Festivalweekend Ovezande (NL) klomppop.nl

21-24 Hoogte 80 Arnhem (NL) h80festival.nl

29-1 jun Zwolle Unlimited Zwolle (NL) zwolleunlimited.nl

29-1 jun Kleinkunstfestival Usedom (D) kleinkunst-festival.com

29-1 jun SINKSEN Kortrijk (BEL) sinksen.be

29-1 jun Stadsparkfeesten Turnhout (BEL) facebook.com/Stadsparkfeesten 

29-7 jun Karavaan Noord-Holland (NL) karavaan.nl

mei Kunsten op straat Lochem (NL) kunstenopstraat.nl 

mei Straattheaterfestival Waalwijk Waalwijk  (NL) tavenu.nl

jUni

12-21 Terschellings Oerol Festival Terschelling (NL) oerol.nl

19-21 Straatkunstenfestival Mooi Weer Spelen Delft (NL) mooiweerspelen.nl

20-21 Beeldig Lommel Lommel (BEL) beeldiglommel.be

20-21 Theater aan Twater Boom (BEL) kaaimannen.be

25-28 Reuring Festival Purmerend (NL) reuring.com, facebook.com/reuring

25-28 Simmerdeis Festival Drachten (NL) simmerdeis.nl

26-28 Festival PERPLX Marke en Kortrijk (BEL) perplx.be

26-28 Valkhof Theater Avenue Nijmegen (NL) sonsbeektheateravenue.nl

27 Straattheaterfestival Woerden (NL) Woerden (NL) straattheaterwoerden.nl

27 Straatfestival BOLStjurrich Bolsward (NL) bolstjurrich.nl

jun-aug Zomer van Antwerpen Antwerpen (BEL) zomervanantwerpen.be

juni Straattheaterfestival De Ronde Venen Mijdrecht (NL) straattheaterdrv.nl

juni Kunsten op Straat Hengelo (NL) kunstenopstraat.nl

juni Kunsten op straat Hengevelde (NL) kunstenopstraat.nl 

juni Kunsten op straat Oldenzaal (NL) kunstenopstraat.nl 

juni Kunsten op straat Dalfsen (NL) kunstenopstraat.nl 

juni Kunsten op straat Zwolle (NL) kunstenopstraat.nl 

juni Visueel Festival Visuel Sint-Agatha-Berchem (BEL) visueelfestivalvisuel.com

jUli

4 Sierk Masjiek Ronse (BEL) ronse.be

4 Cultureel Buitenfestival OORD Emmeloord (NL) oordfestival.nl

5 Theaterfestival BuitenGewoon Doetinchem (NL) festivalbuitengewoon.nl

5 NK Living Statues Valkenburg (NL) worldlivingstatues.nl

8-12 Internationaal Lachfestival Houthalen-Helchteren (BEL) lachfestival.be

10-12 Fabrique Magnifique Veghel (NL) fabriekmagnifique.nl

10-12 Deventer Op Stelten Deventer (NL) deventeropstelten.nl

10-19 Over het IJ Festival Amsterdam (NL) overhetij.nl
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10-12 Festival Onderstroom Vlissingen (NL) https://festivalonderstroom.nl/

10-12 Hongerige Wolf Hongerige Wolf (NL) festivalhongerigewolf.nl

16-19 Taribush Kuna Dwingelo (NL) taribushkuna.nl

17-21 MiramirO Gent (BEL) miramiro.be

18-19 Statues en Marche Marche-en-Famenne (B) facebook.com/statuesenmarche/

18-24 Festival op ‘t Eiland Nijmegen (NL) opheteiland.nl

18-24 Festival op ‘t Eiland Nijmegen (NL) opheteiland.nl

19 C’est la Vie Emmen (NL) cestlavie-emmen.nl

21-26 Totaalfestival Bladel (NL) totaalfestival.nl

24-26 Heimland Diepenheim (NL) heimland.nl

juli-aug Amersfoorts Theater Terras Amersfoort (NL) theaterterras.nl

juli Leeffestival Wageningen (NL) leeffestival.nl

juli Salto Menen/Lauwe (BEL) saltofestival.be

juli Live Art Festival Breda (NL) labreda.nl

juli Kunsten op Straat Diepenheim (NL) kunstenopstraat.nl

juli Kunsten op Straat Hengelvelde (NL) kunstenopstraat.nl

aUgUstUs

1-2 STRTFSVL Arnhem (t.b.c.) Arhem (NL) strtfstvl.nl

6-16 Theaterfestival Boulevard ‘s-Hertogenbosch (NL) festivalboulevard.nl

6-9 Theater op de Markt Hasselt (BEL) theateropdemarkt.be

7 t Roggefeest Ameland (NL) roggefeest.nl

8 Streeta(rt)nimation Luxemburg (LUX) festivals.lcto.lu/fr/street-
artnimation/festival

9 Beeldschoon Rolde Rolde (NL) beeldschoonrolde.nl

10-16 Paulusfeesten Oostende (BEL) paulusfeesten.be

12-16 Limburg Festival Vanuit het hart van de Provincie Limburg (NL) limburgfestival.nl

13-16 Sonsbeektheateravenue Sonsbeekpark te Arnhem (NL) sonsbeektheateravenue.nl

13-23 Noorderzon Performing Arts Festival Groningen (NL) noorderzon.nl

14-30 Zomerterras Vlaardingen (NL) zomerterras.nl

21-23 Haaste Töne Eupen (BEL) haastetoene.be

21-30 Cultura Nova Zomerfestival Heerlen, Parkstad Limburg en Euregio Maas-Rijn culturanova.nl

21-23 Tuin der Lusten Eefde (NL) detuinderlusten.eu/home

22 Straattheater Festival Rotterdam Rotterdam (NL) welkomthuisstraattheaterfestival.nl

22-23 Fête des Artistes Chassepierre (BEL) chassepierre.be

22-23 StraPatZen sint-Pieters-Leeuw & Wambeek (BEL) strapatzen.be

28-30 Spoffin Amersfoort (NL) spoffin.nl

28-30 Int. Straattheaterfestival Beveren (BE) Beveren (BEL) beveren.be

28-30 Cirk! Aalst (BEL) cirkaalst.be

29-30 Rue du Bocage Herve (BEL) ruedubocage.be

augustus Zomerhappening Nijdrop (BEL) zomerhappening.be/

augustus De Kleinste Steeple  Hof Casier, Keukeldam, Waregem (BEL) waregem.be

september

5-6 Brouwsels op straat Eke (BEL) brouwselsopstraat.be

5-6 Groede Festival Groede (NL) groedefestival.com/

7-8 Performance Paderborn (Dld) paderborn.de/microsite/
performance/

18-20 Festival Oeverloos Zutphen (NL) /festival-oeverloos.nl/

20 Bockesprongen Boxtel (NL) bockepruik.nl

20 Fantastival Oss (NL) fantastival.nl

20 Stiefkiek’n Westerbork (NL) stiefkiekn.nl

26-27 Fêtes Romanes Sint-Lambrechts-Woluwe (BEL) wolubilis.be

sept Kunsten op straat Raalte (NL) kunstenopstraat.nl 

sept Nuit Des Lampions wiltz (LUX) ndl.lu

oKtober

14-18 Int. Poppenspelfestival Meppel (NL) Meppel (NL) poppenspelfestival.nl

16-25 Circolo Tilburg (NL) festivalcircolo.nl
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