
PROGRAMMA 

PRAKTISCH 

Hal 5, Locomotievenstraat Leuven, België 

Hal 5 
Station 

Voor de ticketverkoop en meer info 

over het programma: scan de QR-code 

of surf naar 

www.cirkusinbeweging.be/cirkooh-

cirkaah 

Station Leuven is op 3 minuten wandelen van Hal 5. 

Neem uitgang Kessel-Lo en volg het Lokomotievenpad. 

Fietsen kunnen ter plekke gestald worden. 

Zaterdag 30 juli   19u30 Cirkus in Beweging: Eigen Kweek €6/€8/€12  

Zondag 31 juli 19u30 Circus Studio Folie + Clown Chocolate + Dani-

el 

€6/€8/€12  

Dinsdag 2 augustus 19u30 Be Flat + Bombadil Street Band + Be like Wa-

ter + internationaal jongeren cabaret 

€6/€8/€12  

Woensdag 3 augustus  13u30 Bruut + Mario & Daniel + Circusinstuif  €6/€8/€10 

Donderdag 4 augustus  19u30 Knot on Hands + Sien Vanacker + Raf Prin-

guet + Molotov 

€6/€10/€14  

Vrijdag 5 augustus  14u 

 

19u30 

Dyne + Bellenblaasworkshop 

 

Dyne + Internationaal jongeren cabaret 

€6/€8/€10 

 

€6/€8/€12 

Zaterdag 6 augustus  14u30 

 

19u 

The YOU Exchange 

 

The YOU Exchange  

€6/€8/€12  

 

€6/€8/€12  



 

Cirkus in Beweging organiseert de 5de editie 

van CirkOOH! CirkAAH!, een internationale 

circusuitwisseling vol voorstellingen, zowel van 

eigen bodem als internationale artiesten.  

Internationaal jongeren cabaret  

Tijdens deze shows krijgen onze gastjongeren de kans om in 

de spotlight te staan. Acrobatie, jongleren, eenwieleren en 

meer… Spanje, Nederland, Griekenland, Estland, Tsjechië en 

België zijn allemaal vertegenwoordigd. Kom kijken naar wat 

de volgende generatie circusprofessionals in zijn mars heeft.   

Circus Studio Folie – A la Folie  

Jonge en chaotische artiesten 

zoeken hopeloos, jonglerend en acrobatisch naar 

hun plaatsje in de spotlight. Ondanks hun eindeloze 

pogingen om elkaar te upstagen, heeft de show een 

heerlijke zomervibe. 

Bombadil Street Band & Molotov 

Bombadil Street Band en Molotov zijn onze muziekgroepen 

dit festival. Ze maken van elke straathoek een exotisch para-

dijs en trappelen van ongeduld om de trommels te roeren. 

Be Flat – Ludo & Arsène 

‘Ludo & Arsène is een acrobatisch duo dat op weg is naar een 

belangrijke opdracht, maar ze komen constant in de problemen. 

Samen met hun ladder proberen ze toch hun doel te bereiken  

 

ARTIESTEN 

Sien Vanacker & Raf Pringuet  

Raf neemt ons mee in ‘Play’ waarin een saxofonist 

in zijn poging om muziek te spelen een fraai staal-

tje acrobatie en jongleren toont. Sien studeert aan 

Esacto Lido, Ecole superieure des Arts de Cirque en 

zal ons tonen wat dat heeft gedaan met haar 

koorddans vaardigheden. 

Dyne – Equi  

Tien jonge acrobaten nemen de piste in. Zijn ze hier om ons te 

entertainen of hebben ze zelf plezier bij hun rondjes, kunstjes en 

krachtpatserij? Equi gaat over de dunne lijn tussen entertainment 

en uitsloverij en over het plezier van fysieke arbeid.  

Bruut – Vacht  

Twee wezens ontmoeten elkaar. Be-

dekt met een dikke vacht leren ze zichzelf en elkaar kennen. 

Hun tweede huid bepaalt hoe ze staan tegenover elkaar. 

Maar wat als ze die vacht uittrekken?  

Daniel 

Daniel is een internationale artiest die zijn stempel al gezet 

heeft op de Zuid-Amerikaanse circusfestivals. Hij komt nu ook 

zijn talenten delen met Europa en op CirkOOH! CirkAAH! 

Kan je hem zien jongleren en geeft hij een optreden met zijn 

contactbal. 

Cirkus in Beweging - Eigen Kweek  

We bijten de CirkOOH! CirkAAH! Spits af met voorstellingen van 

Eigen Kweek. Het is een show gevuld met jongeren, lesgevers en 

professionele artiesten die hun circusbegin bij Cirkus in Beweging 

hebben.  

Knot on Hands – Brace for Impact 

Dit acrobatisch trio brengt een voorstelling gekenmerkt 

door zijn dynamische constructies waarin de acrobaten 

spelen met hoogtevrees en risico’s. In volle vlucht of volle 

val spelen de kunstenaars met het moment van oneven-

wichtigheid.  

The YOU Exchange 

Een hele week lang zwoegen de internationale jongeren om deze 

show in mekaar te steken en de stad te herdefiniëren. Deze urban 

circusshow is een wandeling doorheen Leuven die je de stad vanuit 

nieuwe ogen laat zien.   

Mario -- Be like Water & Clown Chocolate   

Mario Sanchez brengt tijdens CirkOOH! CirkAAH! 2 optre-

dens. In Clown Chocolate combineert hij circus met magie 

voor een show voor het hele gezin. Be like water is daaren-

tegen een ritueel van vormen, geluid en kinetische sculpturen 


