
 

 

ANIMATIE AANBOD ZOMER 2020 

 

Ook Cirkus in Beweging draagt graag haar steentje bij aan een gezellige en veilige zomer. 

Het Covid-19 of coronavirus heeft ons zwaar in zijn greep. Maanden leefden, werkten en speelden we in ons kot. Nu we 

stilaan weer naar buiten mogen komen, staan onze artiesten klaar om veel circusmagie te injecteren op de vele kleinere 

evenementen die plaats mogen hebben en om overal mee de veiligheid te garanderen door mensen op een ludieke manier 

aan de maatregelen te herinneren. We vergeten zeker de mensen niet die wel nog in hun kot moeten blijven: iedereen in 

woonzorgcentra en instellingen. We komen graag langs om met onze artiesten een lach op de gezichten te toveren. 

 

 Meer informatie: artiesten@cirkusinbeweging.be 
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Veiligheidsstewards 

 Hands up! Handen wassen. Cirrrrculez! Niet blijven zitten a.u.b.!  

 

Onze circus-stewards komen naar uw stad of evenement en herinneren 

mensen op een ludieke manier aan de maatregelen om het winkelen of 

deelnemen aan culturele activiteiten aangenaam en veilig te houden voor 

iedereen! Enkele van onze acts:  

• Eenwieler-brigade: nu de vliegtuigen aan de grond staan zijn deze vier 

gemotiveerde verkeersleiders speciaal naar uw stad afgezakt om alles in 

goede (landings)banen te leiden. Klaar voor take-off? Let's fly! 

 

• Cowboys (figuren in cowboykostuum met waterpistolen met 

ontsmettingsalcohol): Geen virus is veilig voor deze circus-

cowboys. Ze schuimen de straten af op zoek naar vuile handen.... 

Hands up! Let’s desinfect.  

• Redders (grond en steltenfiguren) in strandkledij. Zwembandjes, 

verrekijkers, gestreepte T-shirts en uiteraard met het typische 

reddersfluitje: Een virus op de baan? Geen probleem want onze 

redders komen eraan! Speciaal voor jullie ruilen ze hun hoge 

stoel aan het strand in voor een plekje in de Leuvense straten. 

Met hun verrekijkers speuren ze de straten af. Niemand ontkomt 

aan hun arendsblik. 

Wil je de veiligheidsstewards ook in jouw stad? Vul dan ons 

online aanvraagformulier in. 

 

Voor meer informatie contacteer artiesten@cirkusinbeweging.be 

 

Praktische info: 

 

DUUR: 2 tot 5 uur. 

PUBLIEK: Winkelend/ wandelend publiek  

TECHNISCH: Outdoor.  

Een rustplaats op het traject, niet zichtbaar voor het publiek.  

Afsluitbare kleedkamer met stromend water en spiegel 

PROMOTIEFOTO’S 

:© Cirkus in Beweging 
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       ‘De Quarantinos”  

Eındelıjk mogen we weer samen cırcussen! Onze artıesten zıjn er helemaal 

klaar voor. Gewapend met ontsmettıngsspray, flauwe moppen en zoveel 

meer staan ze klaar voor bubbel-proof cırcus! 

 

Maar wat nu? Wat mag, wat nıet? Afstand, mondmaskers, spatschermen, 

oorbeschermers, zwembandjes, ... Onze quarantınos hebben het allebeı een 

beetje anders opgevat en worden er helemaal gek van. Samen met de 

deelnemers gaan ze op zoek naar hoe het nu eıgenlıjk zıt en leren ze nog wat 

cırcuskunstjes onderweg. 

Prettıg gestoord, kantje boord maar zoals het hoort. 

  

De Quarantınos zıjn een ınteractıef workshopconcept met een hoek eraf.  

 

Wil je onze ‘Quarantinos’ op jouw buurtfeest, speelplein, event ook in jouw 

stad? Vul dan ons online aanvraagformulier in. 

 

 

Voor meer informatie contacteer artiesten@cirkusinbeweging.be 

 

 

 

Praktische info: 

 

DUUR: 1 uur (30’ voorstelling + 30’ workshop) – kan tot 3 x herhaald worden 

met respecteren van 20 min pauze tussen elke sessie.   

PUBLIEK: kinderen van 6 tot 12  

TECHNISCH: outdoor. 

Grote oppervlakte waar mensen afstand kunnen bewaren.  

Catering voor 2-3 of 4 personen bij een animatie van meer dan 3 uur.  

Afsluitbare kleedkamer met stromend water en spiegel 

PROMOTIEFOTO’S 
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Circus à la carte ‘aan huis’! 

U vraagt wij draaien, of moeten we zeggen circussen? Onze circusartiesten 

nodigen de mensen die toekijken vanop een veilige afstand uit om hun 

circusbestelling door te geven: jongleren, acrobatie, balanceren,… er staat een 

mix van circustechnieken op het menu. Waar heeft u zin in? 

Circus à la Carte is een concept uitgewerkt door enkele ervaren circusartiesten 

van Cirkus in Beweging. Het is circus animatie waarbij de artiesten in interactie 

gaan met het publiek en hen de vorstelling laten bepalen. Deze act kan flexibel 

aangepast worden aan de omstandigheden en speelt mee in op de nood aan 

voorstellingen en animaties voor woonzorgcentra, instellingen of activiteiten met 

kinderen.  

 

Wil je Circus à la Carte reserveren? Vul dan ons online aanvraagformulier in. 

 

Voor meer informatie contacteer artiesten@cirkusinbeweging.be 

 

 

Praktische info: 

DUUR: 1 tot 5 uur. 

PUBLIEK: Voor jong en oud 

TECHNISCH: Outdoor. 

Geen speciale technische vereisten 

Catering voor 2 personen 

Afsluitbare kleedkamer met stromend water en spiegel 

PROMOTIEFOTO’S: 
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ThanksAndTakeCare 

 

 

 

Cirkus in Beweging wil graag bedanken! 

 

Iedereen die voor anderen zorgt, iedereen die de voorbije weken klaarstond 

om anderen te helpen om het leven een beetje draaglijker te maken en te 

houden. Daarom gaan wij op pad met de voorstelling 

'THANKSANDTAKECARE'.  

 

 

 

Onze jongerenproductiegroep 'Carrousel' (15 tot 19 jarigen) creëert deze 

zomer een circus-straatvoorstelling onder leiding van Giel Meneve & Lieke 

De  Vry.  

 

Van 3 tot 10 augustus 2020 trekt deze voorstelling door Vlaanderen, op 

de fiets, naar zorginstanties, ziekenhuizen, op straat,...  om te spelen en 

mensen te bedanken voor hun werk.  

 

9 jongeren gedreven door één passie: circus. Elke week komen ze samen op 

een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze samen een passie kunnen 

delen. Maar plots komt er iets tussen. Een onzichtbaar iets zorgt ervoor dat 

al hun gewoontes in de war worden gebracht Het legt hen regels op waar ze 

voorheen nooit mee geconfronteerd werden. Hoe lossen zij dit elk op hun 

manier op? Hoe vinden ze wegen om samen aan circus te doen, rekening 

houdend met alle regels die hen worden opgelegd maar toch 

onvoorwaardelijk hunzelf te blijven. 

 

Praktische info: 

DUUR:  30 minuten 

PUBLIEK: Voor jong en oud 

TECHNISCH: Outdoor. 

Geen speciale technische vereisten 

Afsluitbare kleedkamer met stromend water en spiegel 
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        Cie ArNaz 

 

 

 
 

Cie ArNaz speelt HoelaTroela 

 

Naz is een rasechte Troela, gewapend met haar hoepels probeert 

ze de ster van show te zijn. Elegant en mysterieus trekt ze de 

aandacht naar zich toe. Maar Arne, onze jongleur-magiër 

evenwichtskunstenaar laat zich niet zomaar in een hoekje duwen!  

 

 

Hij komt op de proppen met verbluffende trucs en raakt samen met 

het publiek verzeild in hilarische situaties. Samen zorgen Naz en 

Arne voor een gevarieerde, interactieve en komische 

circusvoorstelling met een spectaculaire finale. 

 

Voor meer informatie contacteer artiesten@cirkusinbeweging.be 

  

 

Praktische info: 

DUUR: 40 minuten 

PUBLIEK: Van jong tot oud, zittend rond of voor de speelplek, 

geschikt voor woonzorgcentra, Corona-veilig 

TECHNISCH: Outdoor, aansluiting elektriciteit, toegang tot sanitair, 

parkeerplaats.  Speelgoed plek minimum 5 op 8 

PROMOTIEFOTO’S: 
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