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Circustent
Infotent + EHBO
Foodcorner
Bar
Fietsparking
Toiletten
Automata Carrousel
Kinderhoek
Barolosolo
Park Katrol
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PRACHTISCHE INFO
Tickets
Het festival is gratis toegankelijk. Enkel de
hoofdact in de circustent A.Bois van
Tempo d’Eole is betalend.
Tickets koop je via www.ccdefactorij.be of de
dag zelf aan het infopunt in Park Mariadal.
Prijs: € 5

Leeftijd

18U00 – 19U00
Bigband Nothengem
19U00 – 20U00
Tempo d’Eole
20U15 – 20U45
Lieselotte Diels + Gympies Sterrebeek
20U00 – 24U00
DJ The Usual Suspect
20U30 – 21U30
Automata Carrousel
21U15 – 22U00
Cie Balltazar
22U30 – 22U45
Moving fire arts

De voorstellingen en workshop zijn geschikt
voor alle leeftijden.

•

Bereikbaarheid?

Alle voorstellingen en activiteiten van Cirkerie
spelen zich af in Park Mariadal (Zaventem)
adres: Hector Henneaulaan, Zaventem
•
met de fiets: gratis, onbewaakte ﬁetsenstalling
adres: aan de ingang van Cirkerie
(via Hector Henneaulaan)
•
met de bus of trein: plan je rit via
www.delijn.be of www.belgiantrain.be
•
met de auto: parking aan het zwembad
(vergeet je blauwe schijf niet te leggen op
weekdagen) adres: Hector Henneaulaan,
Zaventem (achteringang)

•

14U00 – 15U00
Leerlingen woord
14U00 – 15U00
Workshop jongleren
14U00 – 16U00
Park Katrol
15U00 – 16U00
Workshop diabolo
15U00 – 15U45
Barolosolo
16U00 – 17U00
Boost Productions
16U00 – 17U00
Workshop ﬂowersticks & Chinese bordjes
16U00 – 18U00
Automata Carrousel
17U00 – 17U30
Hopscotch
17U00 – 17U30
Muziekcombo’s
17U00 – 18U00
Workshop evenwicht houden
17U00 – 19U00
Park Katrol
18U00 – 18U45
Barolosolo
18U00 – 19U00
Workshop ballonplooien
19U00 – 20U00
Tempo d’Eole
20U30 – 21U00
Hopscotch
20U30 – 21U30
Automata Carrousel
21U00 – 22U00
Café Marché
22U00 – 24U00
DJ
22U30 – 22U45
Moving fire arts

ZO 26 JUNI — 9U00 tot 22U00
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9U00 – 11U00
Ontbijtpicknick in het park
9U30 – 11U30
Initiatie circus
10U00 – 11U30
Jazz Delivery
10U30 – 12U00
Workshop zeepbellen blazen
11U00 – 11U30
Cirq Civil
11U00 – 13U30
Kookworkshop
11U30 – 13U30
Park Katrol
11U30 – 13U30
Automata Carrousel
13U30-15U30
Initiatie circus
14U00-15U00
Workshop djembé
14U30 – 15U30
Tempo d’Eole
15U00 – 16U00
Workshop salsa
15U00 – 15U30
Cirq Civil
15U30 – 16U00
Far Fare
15U30 – 17U30
Park Katrol
16U00 – 17U00
Workshop salsa
16U00 – 18U00
Automata Carrousel
16U30 – 17U30
Tripotes la Compagnie
17U30 – 18U30
Far Fare
18U30 – 19U30
Dansworkshop stepping en hiphop
18U30 – 23U00
DJ Global Riddims
20U00 – 21U00
Tripotes la Compagnie
21U00 – 22U00
Niels Wuyts

Foto’s & filmpjes

Deel jouw leuke foto’s en ﬁlmpjes via
facebook (@ccdefactorij) of Instagram
(@ccdefactorij) met de tags
#ccdefactorij #zaventem
#cirkerie #cirekerie2022

VRIJDAG 24 JUNI — 18U00 tot 24U00

HOOFDACT
Lieselotte Diels & Gympies Sterrebeek

Big Band Nothengem

20U15 – 20U45

18U00 – 19U00

Cie Balltazar – De ballen van Balltazar
21U15 – 22U00

Moving fire arts – Glance of baroque
22U30 – 22u45

Tempo d’Eole – A.Bois

VR & ZA 19U00 - 20U00 | ZO 14U30 - 15U30
In de majestueuze blauw-gele circustent
ontdek je A.Bois: een magisch, woordeloos
sprookje met drie paarden, vijf acrobaten
en twee muzikanten. Volg het avontuur van
een jonge houthakker die verdwaalt in een
magisch bos en daar kennismaakt met een
speciaal volkje. De bosmensen wonen in
een oude boom en betoveren je met hun
acrobatische toeren.

Nossegem’s
blazerstrots
blaast Cirkerie
feestelijk in gang!

Tempo d’Eole – A.Bois
19U00 – 20U00
Meer info zie hoofdact

€5
Gymnaste Lieselotte, gekend van Belgium's Got
Talent, showt een mix van hoelahoep, boogschieten
en lollypop pole. Daarnaast brengen de Gympies van
Sterrebeek moderne dans en hiphop
geïnspireerd op circus.

Balltazar en Paco, twee Roemeense zigeuners,
bundelen hun talenten en zetten letterlijk een
voorstelling op touw die hen uit de ellende moet
halen. Ze verweven magie, clownesk spel en
livemuziek tot een echt spektakel.

Deze theatrale vuurshow in barokstijl zit vol
acrobatie en wordt gebracht op muziek van Vivaldi.
Tijdens Belgium's Got Talent zette dit duo de studio
in vlam!

ZATERDAG 25 JUNI — 14U00 tot 24U00
Kunstacademie Zaventem

14U00 – 15U00
De leerlingen woord zorgen voor een warm
welkom en fluisteren je circustips door.

DOORLOPEND PROGRAMMA
Boost Productions
Interesting mistakes
16U00 – 17U00

Met meterslange
bamboestokken
ontstaat een verticale
droomwereld. Een
uitdagend spel waarin
grenzen worden
opgezocht. Want wie
vliegt, kan ook vallen.

17U00 – 17U30
Verschillende muziekcombo’s brengen een
korte set. Geniet van van dit jong lokaal
muzikaal geweld.

Barolosolo – Île O

15U00 – 15U45 & 18U00 – 18U45
Dit komische duo
doet er alles aan om
niet nat te worden en
gebruikt alle hulpmiddelen om droog
aan de overkant te
komen. Een gekke
show waarin de Chinese mast een fluit wordt en
het water verandert in een drumstel.

Tempo d’Eole – A.Bois
19U00 – 20U00
Meer info zie hoofdact.

Moving fire arts – The unity show
22U30 – 22U45

Bar met o.a. circusbier
Foodcorner: ijsjes, warme
maaltijden & koffiebar enkel za + zo
Kinderhoek
Infopunt
Elke avond sluit een DJ het festival
af met de leukste dansmuziek

•
•
•

Café Marché
21U00 – 22U00

Geert Hautekiet
Automata Carrousel

VR: 20U30 – 21U30 | ZA: 16U00 – 18U00 &
20U30-21U30 | ZO: 11U30 – 13U30 &
16U00 – 18U00

Hopscotch

17U00 – 17U30 & 20U30 – 21U00
Klaar voor straffe
hoelahoepacrobatie?
Mary gooit met haar
voeten en Anne vangt
hoelahoepen terwijl ze
balanceert op één arm.
Deze meisjes dagen
elkaar uit en nemen het publiek mee in hun passie.

•
•

Dit bonte gezelschap uit Brussel brengt met elk
denkbaar instrument een swingend repertoire. Ze
spelen voornamelijk eigen composities, maar
ook covers passerende revue.

In deze raadselachtige vuurshow krijg je acrobatie,
dans, martial arts en natuurlijk veel vuur te zien.
De artiesten brengen hun vuurdans op elegante en
tegelijk spectaculaire wijze. Je ontdekt ook
oosterse invloeden.

Geert bouwt mechanische vertelmachines
uit gerecycleerd
materiaal. Door aan
een hendeltje te draaien
zet je de beelden in
beweging. Deze houten
pareltjes laten jong en oud wegdromen.

ZONDAG 26 JUNI — 9U00 tot 22U00
Op zondag brengen we een stukje van de wereld
naar het circusfestival. In samenwerking met de
Dienst Integratie Zaventem zijn er doorlopend tal
van workshops te volgen én ontmoet je nieuwe
mensen tijdens de picknick. Je komt er meer te
weten over Buurtwerk Zaventem en
Café Combinne.

Breng je eigen picknick mee en ontbijt
samen met je buren,
vrienden, familie of
(nu nog) onbekenden
aan onze picknicktafels. Koffie vind je
aan de baristastand. Leuk extraatje: gratis ontbijt
voor kinderen (door Dienst Integratie Zaventem).

ZA: 14U00 – 16U00 & 17U00 – 19U00
ZO: 11U30 – 13U30 & 15U30 – 17U30
Welkom in deze
‘zelfbouwinstallatie’
voor families. Met een
gigantische katrolinstallatie, een hoop
recyclagemateriaal en
wat fantasie creëren
jong en oud een unieke bezienswaardigheid.

Circusworkshops van Circusstreken
Zie workshops voor meer info en startuur.

Circusstreken uit Erps-Kwerps biedt een breed
aanbod aan van circusworkshops. Aan de hand
van korte demonstraties kunnen de kinderen
telkens begeleid door ervaren docenten nieuwe
disciplines uittesten.

WORKSHOPS
Jazz Delivery

Far Fare

10U00 – 11U30

15U30 – 16U30 & 17U30 – 18U30
Dit jazzkwartet zorgt
voor een nostalgisch
sfeertje en katapulteert
je met swingmuziek
terug naar de
roaring twenties.

Picknicken in het park
9U00 – 11U00

Kopergieterij - Park Katrol

18U30 – 19U30

Briana toont je alle
moves van stepping en
hiphop. Stepping is een
Afro-Amerikaanse dansstijl waarbij je je eigen
lichaam gebruikt als
instrument en zo zelf
een ritme creëert.

Tripotes la Compagnie – Encore une fois

Cirq Civil

11U00 – 11U30 & 15U30 – 16U00
Pas op voor de lange
benen van de politie op
stelten. Deze mannen
lopen rond in het park en
toveren een glimlach op
je gezicht.

Tempo d’Eole – A.Bois
14U30 – 15U30
Meer info zie hoofdact.

Van dub, reggae, over
balkan, gipsy tot bossa
en musette. Deze
experimentele triofanfare staat garant voor
een heerlijk muziekfeest.

Briana Ashley Stuart – Dansworkshop
stepping en hiphop

16U30 – 17U30 & 20U00 – 21U00

Fouten maken mag, dat is
de basis van deze straffe,
komische show op
baskuul (grote wipplank).
Drie acrobaten brengen
een ritmische show met
véél pingpongballen
en salto’s.

Niels Wuyts – Acrobatie en vuurshow

Zaterdag
Circusstreken
•
14U00 – 15U00:
•
15U00 – 16U00:
•
16U00 – 17U00:

•

17U00 – 18U00:

•

18U00 – 19U00:

21U00 – 22U00

Niels brengt een flinke
dosis acrobatie samen
met de kinderen van
het buurtwerk. Bij
valavond toont hij zijn
vuurshowkunsten.

Zondag
Jongleren
Diabolo
Aan de slag met
flowersticks en
Chinese bordjes
Evenwicht houden op
een eenwieler, bal,
rola-bola, pedalo, …
Ballonplooien

Circusstreken, Fedasil en dienst Integratie
•
9U30 – 11U30:
Initiatie circus
•
10U30 – 12U00:
Zeepbellen blazen
•
11U00 – 13U30:
Kookworkshop
i.s.m. Fedasil.
•
13U30 – 15U30:
Initiatie circus
•
14U00 – 15U00:
Djembé spelen
•
15U00 – 17U00:
Workshop salsa
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