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WELKOM
CIRKL brengt ook dit jaar het circus van vandaag én morgen naar de bruisende omgeving van de
Vaartkom. Je ontdekt er internationale topacts, jong talent uit binnen- en buitenland, voorstellingen op unieke locaties, workshops waarin je zelf van circus kan proeven en een verrassend
aanbod animatie.

NIET TE MISSEN
CIRKL staat voor topartiesten en -gezelschappen.
Op het programma staan enkele voorstellingen die je zeker niet mag missen.

FAMILLE CHOISIE

VLAAMSE PREMIÈRE

Carré Curieux, Cirque Vivant! (BE)
Vier artiesten. Vier vrienden die al zo lang samenleven
dat ze familie geworden zijn. Een vreemde familie in
een vreemd huis. De voorstelling wordt opgebouwd
uit herinneringen, dromen en feesten. Grappig, maar
altijd met een wat oncomfortabele ondertoon.
Carré Curieux, Cirque Vivant! is een
toonaangevend gezelschap in het Belgische circuslandschap. Met Famille Choisie brengen ze
minimalistisch circus, circus van gevoelens.
De komende jaren trekken ze er als nomadisch
circus mee door Europa.

VR 18 MEI, 19.00 UUR / ZA 19 MEI, 16.00 UUR
ZO 20 MEI, 19.00 UUR • 65 MIN
TENT CARRÉ CURIEUX BOTTELARIJSITE 2
VANAF 8 JAAR • € 14 / € 10 (-12 JAAR)

BLOCK

NoFit State Circus & Motionhouse (UK)
VR 18 MEI, 12.30 UUR • MARTELARENPLEIN
VR 18 MEI, 18.00 UUR / ZA 19 MEI, 14.00 UUR & 17.00 UUR
40 MIN • VICTOR BROOSPLEIN 5 • ALLE LEEFTIJDEN • GRATIS

© Dan Tucker

BLOCK gaat over het leven in een stad, de beperkingen en de
uitdagingen. Twintig gigantische blokken, ontworpen als reusachtige
betonnen Jenga-blokken, worden gedeconstrueerd en heropgebouwd
in een oneindige variatie van opstellingen.
Wat gebeurt er wanneer dans en circus samenkomen? Wanneer ze
botsen, tegen elkaar aanleunen, samensmelten? NoFit State Circus en
Motionhouse hebben elk hun eigen, unieke stijl. Ze brengen die samen
in BLOCK, een krachtige combinatie van dans en circus die de grenzen
van beide kunstvormen verlegt.
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TIPPING POINT

Ockham’s Razor (UK)
vr 18 mei, 20.30 uur / Za 19 MEI, 20.00 uur / zo 20 mei, 15.00
uur • 65 min • Botteltent bottelarijsite 2
vanaf 5 jaar • € 14 / € 10 (-12 jaar)

© Mark Dawson

Vijf artiesten creëren een landschap met
metalen palen. Ze balanceren ze op hun
vingertoppen, schommelen eraan,
beklimmen ze en klampen zich eraan vast.
In deze wankele wereld helpen en ondersteunen ze elkaar kantelpunt na kantelpunt.
Ockham’s Razor is een vernieuwend Brits
gezelschap van wereldklasse dat circus en
visueel theater samenbrengt. Ze brengen
boeiende voorstellingen met verhalen over
kwetsbaarheid en vertrouwen.

BELGISCHE PREMIÈRE

NOOS

Justine Berthillot en
Frédéri Vernier (FR)
zo 20 MEI, 18.30 uur • 30 min
Botteltent bottelarijsite 2
vanaf 6 jaar • € 8 / € 5 (-12 jaar)

© Clement Cebe

Noos is een indrukwekkende choreografie
die de wetten van de fysica - zwaartekracht,
beweging, massa, weerstand - lijkt te tarten.
Het is een intieme en ontroerende show
over geven en nemen, dragen en gedragen
worden.
Justine Berthillot en Frédéri Vernier
spelen met de grenzen van elkaars lichaam.
Ze doen dat met een zeldzame intensiteit,
krachtig en fragiel tegelijkertijd. Op sommige
momenten vormen ze een duo,
op andere momenten eerder een duel.
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NIEUW TALENT
CIRKL biedt een podium aan nieuw talent. Deze editie staan vier jonge producties in de
spotlights, elk in een ander stadium van hun artistieke ontwikkeling.

HARDT

Ell Circo D’ell Fuego (BE)
ZA 19 MEI, 18.00 uur / ZO 20 MEI, 16.00 uur • 40 min
Victor broosplein 5 • alle leeftijden • gratis
Deze voorstelling vertelt het verhaal van
jongeren en hun muizenissen, hun kleine en
grote kantjes. De acrobaten springen op de
bascule, draaien rondjes in het Duitse wiel en
vliegen als echte leeuwen over het podium.
Ze zijn uit het sterkste metaal gesmeed en
gaan voor elkaar door het vuur.
HARDT is een productiegroep van twaalf
adolescenten die hun eigen ding doen onder
de vleugels van het Antwerpse circusatelier
Ell Circo D’ell Fuego.

T RY- O U T

SHIT HAPPENS
RUDI (BE)

Z0 20 MEI, 14.00 uur & 18.00 uur
20 min • glasblazerijplein 3 • alle leeftijden • gratis
In het begin lĳkt alles goed te gaan, maar dat
blĳkt maar schĳn wanneer RUDI merkt dat er
problemen zĳn met zowat alles in zĳn wc-hokje.
Halsoverkop probeert hĳ op de meest
spectaculaire manieren te ontsnappen: onder
de deur, over de deur, door het toilet, ... Lukt
het hem of blĳft hĳ eeuwig op zĳn toilet zitten?
RUDI is een 18-jarige selfmade circusartiest die
zijn eigen circuscompagnie heeft opgestart en
zijn weg zoekt in de circuswereld.

© P. Lemineur
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ENCORE UNE FOIS
Tripotes la Compagnie (BE)

© Angel Candy Photography

ZA 19 MEI, 15.00 uur / ZO 20 MEI, 18.30 uur • 25 min
sluispark 1 • alle leeftijden • gratis
Drie personen staan op de scène. Het is
duidelijk dat ze daar zijn met een doel,
maar ze hebben blijkbaar alle drie een
verschillende manier om dat te bereiken.
Eerst testen ze de mogelijkheden van de
bascule. Algauw introduceren ze pingpongballetjes, voor het fijnere jongleerwerk.
Een indrukwekkende mix van disciplines,
ondersteund door een sampler die hen op
het podium volgt.
Tripotes la Compagnie is een nieuwe, frisse
circuscompagnie waarvan de leden vorig
jaar zijn afgestudeerd aan de circushogeschool ESAC in Brussel.

ONE SHOT
Cie One Shot (BE)
ZA 19 MEI, 15.30 uur • 30 min
glasblazerijplein 3 • alle leeftijden • gratis

Cie One Shot bestaat uit twee ervaren
Brusselse circusartiesten die voor hun nieuwe
productie een totaal andere weg inslaan.

© Collectif ISO 1.4

Een elektrische gitaar, een microfoon, een
Chinese mast, ballen, een plank, een boor,
vijf bijlen, een aanstekelijke lach en twee
artiesten die er plezier in scheppen elkaar
schrik aan te jagen. Maxime Dautremont en
Foucauld Falguerolle steken oude circusacts
in een hedendaags jasje en spelen met
het gevaar.
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CIRKL-LABO
CIRKL is een laboratorium voor jong talent, een testomgeving voor nieuwe
voorstellingen. Het festival daagt - net als vorig jaar - beloftevolle artiesten uit om de
stad in te palmen. Vier gezelschappen ontwikkelden een voorstelling op maat,
waarin ze de stad gebruiken als podium.

SPOREN VAN VERTIER
Broccoli (BE)

ZA 19 MEI, 15.00 uur / zo 20 mei, 15.00 uur
180 min (vrije in- en uitloop) • cas-co 4
alle leeftijden • gratis

Wat gebeurt er wanneer een groep artiesten
- zonder doel of externe stimulansen - tijd
spendeert in een bepaalde ruimte? Zijn ze
vindingrijk genoeg om de leegte en de stilte te
vullen? Slagen ze erin elkaar te inspireren?
Met deze 3 uur durende performance hertekenen
deze jongeren het klassieke optreedpatroon.
Het publiek kan vrij in- en uitlopen en gaan en
staan waar het wil.

PREMIÈRE

© Geert Meeusen

Broccoli is een nieuwe Leuvense circuscompagnie
van zes jongeren tussen 19 en 23 jaar die onder
de vleugels van Cirkus in Beweging haar eerste
performance uitwerkte.

T RY- O U T

FOLLOW ME

Be Flat Compagnie (BE)
ZA 19 MEI, 14.30 uur & 19.30 uur / zo 20 mei, 14.30 uur & 18.00 uur
60 min • vanaf 6 jaar • € 8 / € 5 (-12 jaar)
In Follow Me verplaatsen Ward Mortier en Thomas Decaesstecker
zich op acrobatische wijze door de stad. Ze nemen hun publiek
mee op een theatrale reis en komen samen in verschillende
‘alledaagse’ situaties terecht.

© Geert Meeusen

Be Flat Compagnie ontwikkelde de voorstelling Follow Me
speciaal voor de buurt rond het Sluispark. De straat wordt
omgetoverd tot een podium met gevels als achtergrond, kasseien
als danstapijt en stadsgeluiden als soundscape.

opgelet: Tijdens deze voorstelling verplaatst het publiek zich mee met de
artiesten. Hou er rekening mee dat er op het traject trappen zijn.
Na aankoop van je ticket krijg je de locatie en praktische informatie van
deze voorstelling.
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SPACE INVADERS

Familiar Faces (BE/DE/AU)

ZA 19 MEI, 16.00 uur / zo 20 mei, 17.00 uur
90 min • sluispark 1 • alle leeftijden • gratis

De Space Invaders komen naar Leuven!
Met behulp van hun ‘otherworldly tools’
gaan ze in dialoog met de omgeving die
na de invasie nooit meer hetzelfde zal zijn.
De vier artiesten van Familiar Faces
studeerden vorig jaar af aan de
circushogeschool ACaPa in Tilburg.
Vorig jaar hielden ze op CIRKL de try-out
van Not sure where this is going, dit jaar
ontwikkelden ze speciaal een voorstelling
op maat van Leuven. De voorstelling doet
verschillende locaties aan. Hou zeker
Facebook in de gaten om te weten waar
je de invasie van de Space Invaders
kan meemaken.

ANDROJEANS

Laterrateral (BE)
vr 18 MEI, 21.40 uur / za 19 mei, 14.30 uur & 21.10 uur
15 min • sluispark 1 • alle leeftijden • gratis

© Cirk en Stok

Laterrateral is een jong Belgisch gezelschap dat de architectuur als podium
gebruikt voor verticale dans. Hangend aan een touw, nemen de dansers
je mee op een spannende reis waarbij de horizon een verticale lijn wordt.
Dansend tussen hemel en aarde, bieden ze een volledig ander perspectief op
het lichaam in de ruimte.

GRENZELOOS
CIRKL kent geen grenzen. Op het programma staan internationale gezelschappen uit
alle windrichtingen, met voorstellingen die meer dan de moeite waard zijn.

MISS DOLLY

Marcel et ses Drôles de Femmes (FR)
ZA 19 MEI, 19.00 uur / zo 20 mei, 15.30 uur
50 min • sluispark 1 • alle leeftijden • gratis
Op scène: vier stoffige personages uit wie-weet-waar.
Dolly, John, het meisje en Jimmy. Ze hebben appels
meegebracht, humor, absurditeiten, acrobatie en wind.
Miss Dolly is rauw circus dat niets verbergt. Het toont
de naakte mens met zijn gevoeligheden, verlangens
en obsessies. Het is een voorstelling van afschuwelijke
schoonheid, sensueel en lelijk tegelijk.

© Xavier Alvarez

TIME TO LOOP
Duo Kaos (IT)

ZA 19 MEI, 15.30 uur & 19.30 uur / zo 20 mei, 15.00 uur & 18.00 uur
30 min • victor broosplein 5 • alle leeftijden • gratis
Tussen de wielen van hun fietsen creëert Duo Kaos een verhaal
over beweging, transformatie, liefde en poëzie.
Een gesynchroniseerd spel, constant in balans. Afbreken,
opbouwen, vernietigen, terug in elkaar zetten, … en op die
manier de chaos omzetten in harmonie.

LÉGER DÉMÊLÉ

À Sens Unique (FR)
ZA 19 MEI, 17.30 uur / zo 20 mei, 14.00 uur
55 min • sluispark 1 • alle leeftijden • gratis
© Theo Fabrice
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Léger Démêlé is lichte acrobatie en zware botsingen.
Spontane bewegingen, een eenzaam touw, Chinese
mast, voetacrobatie, veel verwarring en citroensap
dat drupt uit vijf lachende monden. In deze grappige
en zure show laten vijf individuen elkaar even vaak
vallen als ze elkaar optillen.
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ESPERA

Circo Eia (ES)

ZA 19 MEI, 17.00 uur / zo 20 mei, 16.30 uur
35 min • binnentuin cas-co 4 • alle leeftijden • gratis

Tradities zijn vaak eeuwenoud. Ze bieden ons generatie na
generatie zekerheid en veiligheid, en worden zo een deel van
onze identiteit. In Espera wordt een veilige plek gecreëerd,
waar artiesten en publiek elkaar tegenkomen, en waar je zonder
woorden kan communiceren.
Via circus, oude gewoonten en tradities creëert Circo Eia een
sfeer die je hart opent en je écht contact laat maken met de
mensen om je heen.

SARAB

Palestinian Circus School (PS)

Zo 20 MEI, 17.00 uur • 60 min • opek grote zaal

6

• vanaf 12 jaar • € 10

SARAB gaat over de schrijnende situatie van vluchtelingen
over de hele wereld. De zeven Palestijnse artiesten gebruiken
circustheater om te reflecteren over hun eigen geschiedenis en
de herhaling ervan voor miljoenen mensen.
De Palestinian Circus School werd 12 jaar geleden opgericht
om circus te brengen naar jonge mensen in Palestina. Het circus
geeft hen een stem om over hun dagelijks leven te vertellen,
hun strijd voor vrijheid en hun immense verlangen een waardig
leven te leiden.

DOCUMENTAIRE: What Happened in the Tent
do 17 MEI, 20.00 uur • 90 min • Botteltent bottelarijsite

2

• vanaf 10 jaar • € 5

Naar aanleiding van de voorstelling SARAB presenteren we in samenwerking met
De vrienden van de Palestijnse circusschool de documentaire What Happened in the Tent
van Majd Khalifeh en Roel Nollet.
Een uitwisselingsproject tussen twee circusscholen, één uit de Westelijke Jordaanoever in
Palestina, de andere uit Molenbeek in België, brengt twee groepen jongeren uit kwetsbare
gebieden samen. Circus is voor hen niet enkel kunstjes en bewegingen, maar een manier om
de uitdagingen van de samenleving waarin ze leven aan te pakken.
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DOE MEE EN BELEEF

© Ron Greve

© Ron Greve

Tijdens CIRKL kan je niet alleen naar circus kijken, je kan het ook zelf uitproberen.
Van 14 tot 18 uur kan je in het Sluispark de circusartiest in jezelf ontdekken of genieten van
verrassende animaties en allerlei lekkers.

VLIEGENDE TRAPEZE

CIRCUSWORKSHOPS

MAAK JE STAD

Altijd al aan de trapeze
willen zweven? Je kan het nu
proberen in deze spectaculaire en spannende initiatie
vliegende trapeze door
Ell Circo D’ell Fuego.

Cirkus in Beweging laat
je proeven van allerlei
circustechnieken. Je kan
experimenteren met ballen en
diabolo’s, op stelten, een bal
of een eenwieler.

vanaf 6 jaar

vanaf 4 jaar

Al meer dan 10 jaar verandert
het uitzicht van de Vaartkom
in Leuven. Tijdens CIRKL
dagen we je uit om de
omgeving voor heel even zelf
te veranderen, door zelf een
nieuw bouwsel te creëren.
alle leeftijden

LEUVEN CIRCUSSTAD
Leuven is een echte circusstad. Cirkus in Beweging viert dit jaar haar 25e verjaardag. Cultuurcentrum 30CC programmeert al jaren vernieuwend circus en ondersteunt (jonge) circusartiesten.
Tal van circusresidenties en circuslessen geven Leuven Circusstad verder vorm. En na een
traditie van straffe circusfestivals is er sinds vorig jaar CIRKL, Circusfestival Leuven.
Voor deze tweede editie zet CIRKL - naast topvoorstellingen van gerenommeerde artiesten opnieuw sterk in op jong circus, veelbelovende artiesten en vernieuwende voorstellingen. CIRKL
biedt een podium voor jonge producties en is een laboratorium voor nieuw talent. CIRKL daagt
hen uit zich te laten inspireren door de bruisende omgeving van de Vaartkom en zo de stad in te
palmen als testomgeving.

VLAAMS CIRCUSNETWERK MEETS CIRKL
In 2018 bestaat het Vlaamse Circusdecreet 10 jaar. Dit decreet - uniek in de wereld - heeft de
jonge circussector kansen geboden om zich verder te ontwikkelen. Ook CIRKL krijgt via het
Circusdecreet de kans om als festival te groeien. Circuscentrum blikt terug én kijkt vooruit in een
rondetafelgesprek op vrijdag 18 mei tijdens CIRKL.
Inschrijven & info: www.circuscentrum.be/10jaarcircusdecreet
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BEREIKBAARHEID
Je komt best te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar CIRKL.
Het is gezonder, goedkoper en milieuvriendelijker.
Je fiets kan je veilig parkeren in de extra fietsenstallingen (zie plan).
Kom je met de bus, stap dan af aan bushalte Leuven Vaartkom (lijn 600). 			
Op korte wandelafstand vind je de alternatieve haltes Leuven Riddersstraat 		
(lijnen 4, 5 en 6) of Leuven Vaartvest (lijnen 333, 334, 335 en 630).
Check www.delijn.be voor de actuele dienstregeling (en eventuele omleidingen).
Kom je toch met de wagen, dan parkeer je best in parking Vaartkom (Engels Plein).

PARTNERS

friends of the
Palestinian Circus School
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prijs

pg.

VRIJDAG 18 MEI
BLOCK

NoFit State Circus & Motionhouse

alle

gratis

2

18.00 - 18.40

12.30 - 13.10

Martelarenplein

BLOCK

NoFit State Circus & Motionhouse

alle

gratis

2

19.00 - 20.05

Famille Choisie

Carré Curieux, Cirque Vivant!

8+

€ 14/10

2

20.30 - 21.35

Tipping Point

Ockham's Razor

5+

€ 14/10

3

21.40 - 21.55

Androjeans

Laterrateral

alle

gratis

7
2

ZATERDAG 19 MEI
14.00 - 14.40

BLOCK

NoFit State Circus & Motionhouse

alle

gratis

14.30 - 14.45

Androjeans

Laterrateral

alle

gratis

7

14.30 - 15.30

Follow Me

Be Flat Compagnie

6+

€ 8/5

6

15.00 - 15.25

Encore une Fois

Tripotes la Compagnie

alle

gratis

5

15.00 - 18.00

Sporen van Vertier

Broccoli

alle

gratis

6

15.30 - 16.00

One Shot

Cie One Shot

alle

gratis

5

15.30 - 16.00

Time to Loop

Duo Kaos

alle

gratis

8

16.00 - 17.05

Famille Choisie

Carré Curieux, Cirque Vivant!

8+

€ 14/10

2

16.00 - 17.30

Space Invaders

Familiar Faces

alle

gratis

7

17.00 - 17.35

Espera

Circo Eia

alle

gratis

9

17.00 - 17.40

BLOCK

NoFit State Circus & Motionhouse

alle

gratis

2

17.30 - 18.25

Léger Démêlé

À Sens Unique

alle

gratis

8

18.00 - 18.40

HARDT

Ell Circo D'ell Fuego

alle

gratis

4

19.00 - 19.50

Miss Dolly

Marcel et ses Drôles de Femmes

alle

gratis

8

19.30 - 20.00

Time to Loop

Duo Kaos

alle

gratis

8

19.30 - 20.30

Follow Me

Be Flat Compagnie

6+

€ 8/5

6

20.00 - 21.05

Tipping Point

Ockham's Razor

5+

€ 14/10

3

21.10 - 21.25

Androjeans

Laterrateral

alle

gratis

7

ZONDAG 20 MEI
14.00 - 14.20

Shit Happens

RUDI

alle

gratis

4

14.00 - 14.55

Léger Démêlé

À Sens Unique

alle

gratis

8

14.30 - 15.30

Follow Me

Be Flat Compagnie

6+

€ 8/5

6

15.00 - 15.30

Time to Loop

Duo Kaos

alle

gratis

8

15.00 - 16.05

Tipping Point

Ockham's Razor

5+

€ 14/10

3

15.00 - 18.00

Sporen van Vertier

Broccoli

alle

gratis

6
8

15.30 - 16.20

Miss Dolly

Marcel et ses Drôles de Femmes

alle

gratis

16.00 - 16.40

HARDT

Ell Circo D'ell Fuego

alle

gratis

4

16.30 - 17.05

Espera

Circo Eia

alle

gratis

9

17.00 - 18.00

SARAB

Palestinian Circus School

12+

€ 10

9

17.00 - 18.30

Space Invaders

Familiar Faces

alle

gratis

7

18.00 - 18.20

Shit Happens

RUDI

alle

gratis

4

18.00 - 18.30

Time to Loop

Duo Kaos

alle

gratis

8

18.00 - 19.00

Follow Me

Be Flat Compagnie

6+

€ 8/5

6

18.30 - 18.55

Encore une Fois

Tripotes la Compagnie

alle

gratis

5

18.30 - 19.00

Noos

Justine Berthillot en Frédéri Vernier

6+

€ 8/5

3

19.00 - 20.05

Famille Choisie

Carré Curieux, Cirque Vivant!

8+

€ 14/10

2

Je bent ook welkom aan de 30CC/Ticketbalie, Rijschoolstraat 4, Leuven.
Indien er nog tickets beschikbaar zijn, kan je die ook ter plaatse kopen aan de kassa.

* Check het locatieplan (p 11) / ** Gelieve steeds de aangeduide leeftijd te respecteren.
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