
 
CIRKUS IN BEWEGING DURFT !! 

 
Woensdag 11 maart Donderdag 12 maart Vrijdag 13 maart Zaterdag 14 maart   Zondag 15 maart 
 
Kapelzaal  
 
Verantwoordelijke: Isabel/Joost 

 
Kapelzaal  
 
Verantwoordelijke: Jono 

 
Rijschool  
 
Verantwoordelijke : Jonas 

 
Kapelzaal 
 
Verantwoordelijke : Rika 

 
30CC/Schouwburg 
 
Verantwoordelijke : Hanna 

 
WAARHEID 
 
14u30 – 15u30  
 Multi 1ste leerjaar     

    (woe  13u45-15u  nr 16)   
 Multi 2de leerjaar     

    (woe 15u-16u15  nr 17) 

Pauze 
 
16u15 – 17u30  
 Multi 3de leerjaar 

    (woe 16u15-17u45  nr 18) 

 Parkour 4de-6de lj  
    (woe 14u-15u30  nr 25) 

 Circustraining    
    (di 16u15-17u30 nr 6)   
 

Pauze 
 
19u – 20u 
 Circustraining       

    (woe 17u45-19u15  nr 19) 
 Evenwicht 12+  

    (vr 19u-20u30   nr 35) 
 Parkour volwassenen 

    (woe 19u-21u nr 26) 
 
Tussenin: leuke acts, 
verhalen door Dario, Jono en 
Nico, lesgevers, … 
 
 
20u30-22u 
Repetitie voor donderdag en  
zondag  

 
DURVEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18u – 19u 
 Multi 1ste – 3de leerjaar 

    (do 16u15-17u30  nr 28) 
 Lucht- en grondacro  

    (di 17u30-18u45 nr 7) 
 Luchtacro 10+ 

    (vr 16u30-17u45 nr 33) 
 
Pauze 
 
19u30 – 20u30 
 Dynamische acro 13+     

    (do 19u-20u30 nr 30) 
 Circustraining tieners  

    (ma 19u-20u30 nr 2)  
 Luchtacro 14+ 

    (di 18u45-20u  nr 8) 
 
Presentatie door 
piramidegroep volwassenen 
         (ma 18u45-20u15 nr 5)   
  
 
21u-22u 
Repetitie voor zondag 

 
DOEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18u – 20u 
 
 Eenwieler   (nrs 39 en 40) 
 Diabolo   (nrs 37 en 38) 
 
Pauze 
 
 Parkour beginners 12+ 

    (di 17u-19u   nr 14) 
 Eenwieler basket  
 Jongleren niv 3  

    (di 19u15-20u30 nr 9) 
 Parkour gevorderden 13+  

    (di 19u-21u  nr 15) 
 Molotov  
 
 
 
 
 
 
 
 
Met soep en hotdogs  

 
Cirkus in Beweging 

breekt uit 
 

(met ontbijt) 
 
11u00   Parkour 1st-3de leerjr 
    (za 9u-10u15 nr 52) 
11u15   Circomotoriek 4j 
    (za 9u-10u nr 46) 
11u30   Parkour beg 12+  
    (za 10u15-12u15 nr 53) 
Pauze 
 
12u30  Circuszolder 1 
     (za 13u30-15u nr 50) 
13u00  Circomotoriek 4j 
     (za 10u-11u nr 47) 
 
Pauze 
 
13u45   Circomotoriek 5j 
     (za 11u-13u   nr 48-49) 
14u00   Circuszolder 2 
     (za 15u-16u30 nr 51) 
Pauze 
 
14u45   Evenwicht 9+ 
     (vr 17u45-19u nr 34) 
15u00   Circuszolder 3 
     (za 16u30-18u nr 55) 
15u15   Parkour gev 13+  
     (za 12u15-14u15 nr 54) 
 
Tussenin: leuke acts, 
verhalen door Dario, Jono en 
Nico, lesgevers, … 

 
20u Cirque Composé in 

30CC/Schouwburg 

 
Waarheid, durven of doen 
 

 
Groepen schouwburg : 

zie keerzijde 
 
 
 
 
10u30-13u  

          Doorloop 1ste groep 
 
 
13u30-15u 

          Optreden 1ste groep 
 
 
 
 
 
15u30-17u30  

 Doorloop 2de groep 
 
 
18u-19u30  

Optreden 2de groep 
 



Opendeurdagen “Cirkus in Beweging durft !”  11 tot 15 maart 2015 
 
Cirkus in Beweging houdt dit jaar Opendeur van 11 tot 15 maart.  In januari zijn de meeste groepen al gestart met de acts die ze zullen 
brengen en al wat daarbij komt kijken. Kunnen jullie er voor zorgen dat de kinderen/jongeren vanaf nu steeds op tijd en elke les 
aanwezig zijn, dan zorgen wij ervoor dat ze kunnen knallen! 
 
Op 11, 12 en 14 maart gaan de voorstellingen door in de Kapelzaal (E. Ruelensvest 127, Leuven). 
Op vrijdag 13 maart gaat de voorstelling door in de sporthal de Rijschool (Rijschoolstraat 21, Leuven) 
Voor deze voorstellingen hoef je niet te reserveren – de inkom is gratis. 
 
Op zondag 15 maart gaan de voorstellingen door in de 30CC/Schouwburg (Bondgenotenlaan 21, Leuven).  
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te komen kijken, spelen we dit jaar twee voorstellingen. 
De 1ste voorstelling is om 13u30, de 2de voorstelling is om 18u. Prijzen : € 5,00 voor rang 1 (= parterre en 1ste balkon) / € 3,00 voor 
rang 2 (2de balkon). Dit jaar werken we met genummerde plaatsen.  
Vanaf 9 februari, 9u, kan je tickets bestellen via tickets@cirkusinbeweging.be of bij Annelies op het secretariaat van Cirkus in 
Beweging (E. Ruelensvest 127, gelijkvloers) op weekdagen van 8u45 tot 18u. Bestelde tickets kan je komen afhalen op het secretariaat 
of op 15 maart in de schouwburg vanaf 1 uur voor de aanvang van de voorstelling. 
 
De jongeren die optreden in de schouwburg hoeven geen ticket te kopen voor de voorstelling waarin ze spelen. Zij kunnen voor of na hun 
nummer de voorstelling volgen vanop het 3de balkon. De volwassenen die betrokken zijn bij het onthaal en de voorstelling willen zien, 
moeten dit laten weten via annelies@cirkusinbeweging.be. Voor hen zullen er plaatsen voorzien worden bij de lesgevers. 

 
Volgende groepen treden op in de schouwburg:  
 
Voorstelling van 13u30 
 
 Volwassenen (animatie bij onthaal) (ma,  nr 3) 
 Eenwieler niv 2 (vr,  nr 43 + gasten) 
 Jongleren niv 1+2  (di,  nrs 11 en 12) 
 Luchtacro 16+ (3 acts) (di,  nr 10) 
 Circustheater kids   (wo,  nr 22)  
 Acro balanceren met vaste partner  (do,  nr 31) 
 Circomotoriek (enkele duo’s) (za,  nrs 48-49) 
 Evenwicht 12+ (1 act) (vr,  nr 35)  
 Circusorkest  (do,  nr 32) 
 Aanloop productiegroep  (ma, nr 1) 
 Productiegroep Piquet  
 Majoretten (ma) 
 Circustheater niv 2 (tussenstukjes)  (wo,  nr 24) 

 Voorstelling van 18u 
 
 Volwassenen (animatie bij onthaal) (ma,  nr 3) 
 Acro balanceren  (ma, nr 4) 
 Percussie kids (di,  nr 13) 
 Circustheater niveau 1  (wo,  nr 23)  
 Diabolo niv 3 (vr,  nr 38) 
 Luchtacro 16+ (2 acts) (di,  nr 10) 
 Evenwicht 12+ (2 acts) (vr,  nr 35)  
 Luchtacro 12+ (wo,  nr 20) 
 Dynamische acro 10+ (do,  nr 29) 
 Parkour gevorderden  (di,  nr 15) 
 Productiegroep ZigZag 
 Majoretten (ma) 
 Circustheater niv 2 (tussenstukjes)  (wo,  nr 24) 
 
 

MVCG (met vriendelijke circusgroet) 
Het voltallige lesgeversteam van Cirkus in Beweging! 

www.cirkusinbeweging.be  


