
Presentatiedagen Cirkus in Beweging tijdens CIRKL 

Toonmomenten van de lesgroepen  
In het Sluispark in Leuven, vlakbij de Vaartkom 

 
Zaterdag 19 mei 2018 - start 10u30  
 
 10u30-10u40 : Circomotoriek 4 jaar (nr 59) 
 10u40-10u50 : Circuszolder I (nr 63) 
 10u50-11u00 : Circustheater kids (nr 30) 
 11u00-11u10 : Circuszolder II (nr 64) 
 11u10-11u20 : Optreedgroep (nr 1) 
 11u20-11u30 : Multi donderdag (nr 33) 
 11u30-11u35 : Eenwieler niv 1 (nr 48) 
 11u35-11u40 : Diabolo niv 1 & 2 (nr 55) 

 
 
 

                          PAUZE 
‘Circustraining tieners’ gaan rond met goocheltrucs 
 
 12u10-12u20 : Acro parkour Heverlee  (nr 8) 
 12u20-12u30 : Jongleren niv 1, 2 en 3 (nrs 17, 18) 
 12u30-12u40 : Circomotoriek 5 jaar (nr 61) 
 12u40-12u50 : Circuszolder III (nr 65) 
 12u50-13u00 : Lucht- en grondacro 2 (nr 11) 
 
 14u00 : start CIRKL programmatie  

Zondag 20 mei 2018 - start 10u30   
 
 10u30-10u40 : Circomotoriek 4 jaar (nr 60) 
 10u40-10u50 : Multi 1ste lj woe (nr 20) 
 10u50-11u00 : Circustheater niv 1 (nr 31) 
 11u00-11u10 : Acrocircus 2de-3de lj woe (nr 21) 
 11u10-11u20 : Dynamische acro 10+ (nr 38) 
 11u20-11u30 : Eenwieler niv 3 (nr 53) 
 11u30-11u40 : Acrocircus 3de-4de lj woe (nr 22)  
 11u40-11u45 : Circomotoriek 5 jaar (nr 62) 
 11u45-11u50 : Diabolo niv 3 (nr 56) 
 11u50-12u00 : Circustraining 4de-6de lj woe (nr 23) 
 
                            PAUZE 
‘Circustraining tieners’ gaan rond met goocheltrucs  
 
 12u30-12u45 : Percussiegroep Molotov neemt 

ons in stoet mee naar OPEK, samen met alle 
eenwieleraars 

 12u45-13u10 : Productiegroep Carrousel aan 
OPEK  
 

 14u00 : start CIRKL programmatie  
 

Presentatie door Fred Versonnen en tussenacts door Joeri Helaers 
 

 

Praktisch: 
Elke groep wordt bij de rode tent verwacht in het Sluispark 30’ voor hij of zij aan de beurt is.  

In de lessen worden afspraken gemaakt rond kostuums en attributen. 
 

 

Vanaf 14u is er in het Sluispark en omgeving nog van alles te beleven! Leuven is immers een echte 
circusstad. Cirkus in Beweging is hier uitgegroeid tot een van de grootste circusateliers van Europa, 
cultuurcentrum 30CC programmeert al jaren vernieuwend circus en biedt (jonge) artiesten creatiekansen, 
er waren in het verleden al verschillende straffe circusfestivals … en nu is er de tweede editie van CIRKL, 
het Leuvens circusfestival! 
In de bruisende, stedelijke omgeving van de Vaartkom maak je kennis met het circus van vandaag én 
morgen. Geniet van internationale topvoorstellingen en veel jong talent met roots bij Cirkus in Beweging. 
Programma & tickets : www.cirklcircus.be – 016 300 900 – Like CIRKL op Facebook! 
 
 
Maandag 21 mei 2018 in de Kapelzaal   
 

Start om 15u 
 

 Evenwicht 9+ (nr 34) 
 Luchtacro 10+  (nr 42) 
 Luchtacro 12+ (nr 2) 
 Luchtacro 14+ (nr 12) 
 Luchtacro 16+ (nr 3 en nr 13) 
 Lucht en grond acro 1 (nr 10) 

Zowel in Sluispark als in de Kapelzaal zullen de 
inschrijvingslijsten uithangen van de wekelijkse lessen 
2018-2019. Wil je checken hoe het zit met de wachtlijsten? 
Zijn de vriendjes ook ingeschreven? Wil je je nog ergens bij-
inschrijven? Kom naar de inschrijvingsstand. 
 
En omdat Cirkus in Beweging dit jaar haar 25ste verjaardag 
viert, zijn er nog steeds maandelijkse acties! 
25/04 om 19u30 : Open Piste in de Kapelzaal 
25/05 om 20u : Muzikale Soiree in de Appeltuin 
23/09: Groot verjaardagsfeest in het Paul van Ostaijenpark 

Zie www.cirkusinbeweging.be  

http://www.cirklcircus.be
http://www.cirkusinbeweging.be

