PROGRAMMABOEK 2021

Waarde toeschouwer,

Welkom op deze bijzondere avond !
In 2021 beleeft Wintercircus Vlaanderen zijn allereerste editie. In tijden waarin het niet
vanzelfsprekend is om te organiseren, gaan we toch de uitdaging aan om een voor
Vlaanderen zelden gezien programma van wereldacts in de piste te brengen.
We kunnen hiervoor rekenen op de expertise van Sint in de Piste. Dit festival,
eveneens een realisatie van onze organisatie, combineert klassiek circus met het
Sinterklaasgebeuren.
Op 27 edities tijd groeide het evenement uit van een lokaal gebeuren tot een
circushappening van Europees topniveau. De belangstelling en waardering van het
publiek dagen ons uit om voortdurend te blijven imponeren en te vernieuwen.
Wintercircus Vlaanderen is zo een antwoord op de groeiende vraag om onze bij Sint in de
Piste gepresenteerde wereldacts ook in een avondvullend programma aan te bieden.
Puur circus, van het allerhoogste niveau. Nostalgisch, maar ook verrassend eigentijds.
Vanuit onze gewaardeerde samenwerking met Horwood Productions mogen we met
trots een programma presenteren dat niet enkel ongezien is in Vlaanderen, maar dat ook
overladen is van kwaliteitsvolle acts. Onder meer Brazilië, Canada, Tsjechië, Roemenië,
Duitsland, Spanje, Italië, maar ook onze eigen Vlaanderen stuurt een artistieke delegatie
naar de magische cirkel van zand en zaagsel.
Wat zijn we vereerd en verheugd U vanavond in onze circuskathedraal te mogen
verwelkomen. Geniet van ‘Jouw Afspraak met de Wereldacts’ !
Genegen,
DIRK BELON 				
Producent, zakelijke leiding 		

MARC BOON
Uitvoerend producent, artistieke leiding

www.wintercircusvlaanderen.be

De 30.000 toeschouwers die jaarlijks de tenten vullen getuigen daarbij van
grote tevredenheid. Sint in de Piste presenteert de wereldacts uit Wintercircus
Vlaanderen in verkorte versie, overgoten met eigentijdse Sinterklaasmagie.
Een familievoorstelling als het perfecte Sinterklaasfeest voor jouw gezin, familie,
vriendenkring, school, vereniging of bedrijf.

www.sintindepiste.be

Deze Praagse wonderboy is één van de
snelste jongleurs ter wereld. Al kaatsend
jongleert ALAN SULC feilloos met maar liefst
8 tot 12 ballen. Een kunde die hem naast
een reeks wereldrecords ook talrijke prijzen
heeft opgeleverd, waaronder de felbegeerde
Bronzen Clown op het Circusfestival van
Monte Carlo. Zijn combinatie met de
Irish Step maakt deze performance tot
een unieke belevenis en kroont hem tot
jonglerend wereldwonder.

Wereldrecordhouder jongleren

ALAN SULC
is een realisatie van het team achter de succesformule van SINT IN DE PISTE.
Dat evenement is in 27 jaar tijd uitgegroeid tot het grootste tentenfestival in de
Benelux, één van de kwalitatieve toppers in Europa.

#TSJECHIË

WINTERCIRCUS VLAANDEREN

Aanbod van ruim 300 opleidingen
Altijd op de hoogte van de laatste
sectorinformatie

Info-avonden en events waar
je een sterk netwerk kan
uitbouwen

Met gratie en elegantie wentelt
de publiekslieveling uit Romania’s
Got Talent 2017 zich rond een
metershoge mast. Niet enkel op de
grond, maar ook zwevend door de
lucht. DIANA BOIACHIN presenteert
op eigen wijze een act die uitblinkt
in originaliteit en vakkennis. Zelden
gezien. Behalve bij ons.

Ontdek meer op www.cbovl.be

#MOLDAVIË

Handige online tools voor jouw
administratie & gratis reclame

Elegante luchtmast

DIANA BOIACHIN

Expertise en advies omtrent
juridische thema’s,
personeelszaken en fiscaliteit

In zijn zoektocht naar evenwicht
mogelijke spanning naar de piste.
Balancerend op een slappe koord
flirt deze behendige Spaanse atleet
hoog in de lucht met de wetten
van het evenwicht en hun limieten.
Zijn salto’s voor- en achterwaarts
behoren tot de absolute
wereldklasse.

#SPANJE

brengt NICOL NICOLS de grootst

Draadacrobatie

NICOL NICOLS

te lekker om
los te laten
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magische cirkel van zand : JIMMY
FOLCO. Italiaanse clownerie die op
stijlvolle wijze de grootste glimlach
en de meest uitbundige bulderlach
naar onze circuskathedraal brengt.
Het trainen van de lachspieren is
zijn grootste cadeau voor U, geëerd
publiek.

Contacteer ons op 03/776.00.08 - contact@av-image.be - www.av-image.be

#ITALIË
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Clownerie

JIMMY FOLCO
Op grote vraag te gast in onze

A L GE M E NE

WE GE N WE R KE N

A SF AL TWERKEN

BURGERLI JKE

BOUWKUNDE

FLYING MENDONCA brengen
met hun vliegende trapeze het
angstzweet naar de handen van
ons publiek. Onbetwiste toppers in
WILLEMEN INFRA is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de
infra-afdeling van Kumpen en beheerst als grootste Belgische wegenbouwer alle aspecten van de
wegenbouw. Met hoofdzetel in Drongen (regio West) en vestigingen in Hasselt (Oost), Kapellen (Noord)
en het Waalse Fleurus (Sud) is Willemen Infra actief in gans het land én in het buitenland.
Willemen Infra nv, Booiebos 4, 9031 Gent
www.willemeninfra.be | infra@willemeninfra.be
Drongen: 09/282.60.30 | Kapellen: 03/660.21.34 | Hasselt: 011/30.71.11

deze gevaarlijke en aartsmoeilijke
discipline. De legendarische
drievoudige salto en de dubbele
passage maken deel uit van dit
nummer dat tot 1 van de meest
spectaculaire in het circus behoort.

#BRAZILIË

De Braziliaanse luchtacrobaten

Vliegende trapeze

FLYING MENDONCA

BOUWEN AAN DE WEG VAN MORGEN

JIMMY FOLCO #Italië
Clownerie
ROBI BEROUSEK #Tsjechië
Ladderevenwicht
KAAT DUMAREY #België
Evenwicht
NICOL NICOLS #Spanje
Kruisboog
FRANZ RENZ JUNIOR #Duitsland
Paarden in vrijheid

NICOL NICOLS #Spanje
Draadacrobatie
ANTONIN NAVRATIL #Tsjechië
Washington-trapeze
DIANA BOIACHIN #Moldavië
Elegante luchtmast
ALAN SULC #Tsjechië
Wereldrecordhouder jongleren
THE CATWALL ACROBATS #Canada
Razendsnelle dubbele trampoline

FLYING MENDONCA #Brazilië
Vliegende trapeze
Ringmaster : MARC BOON

GROOT LIVE ORKEST onder leiding van
RAFAEL WOJACZEK

THE CATWALL ACROBATS

Oudercommunicatie begint bij gimme
www.gimme.eu

De beste manier
om ouders te bereiken

ACROBATS beloond met een Bronzen
Clown. Niet verwonderlijk. Want wat
zij presteren is best indrukwekkend :
haarfijn-synchrone sprongen en
figuren, in duel tussen een vijf meter
hoge muur en twee trampolines.
Verbluffend en spraakmakend.

BETCA_advertentie_197x130_2021.indd 1
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#CANADA

In Monte Carlo werden THE CATWALL

Razendsnelle dubbele trampoline

Om te communiceren met ouders
halen wij zotte acrobatentoeren uit

wereldklasse tot bij het publiek. In 2014 kaapte
weg op het Wereldkampioenschap Acrobatische
Gymnastiek. Een jaar later volgde het absolute
hoogtepunt : drie keer goud op de allereerste
Europese Spelen. In Belgium’s Got Talent bracht ze
het kort daarna tot de finale. In 2017 tourde Kaat
met Cirque du Soleil 2 jaar lang doorheen Japan en
Amerika. Indrukwekkende evenwichtskunst is haar
handelsmerk dat ze bij ons voluit kan tonen.

#BELGIË

deze jongedame uit Ichtegem de bronzen medaille

Evenwicht

KAAT DUMAREY
Met KAAT DUMAREY brengen we Vlaamse

NAVRATIL. Een spectaculaire
Washington-trapeze zoals U ze
nog maar zelden zag : balancerend
op het hoofd, zittend op een stoel
… terwijl hij – hoog in de lucht –
vervaarlijk heen en weer vliegt.
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Absolute wereldklasse.

Washington-trapeze

ANTONIN NAVRATIL
onze circuskathedraal : ANTONIN

#TSJECHIË

Een onbetwiste ‘hoogvlieger’ in

rechtstreeks uit de wereldvermaarde
Renz-menagerie. Dit jaar presenteren
we ze U in een indrukwekkende
vrijheidsdressuur van het allerhoogste
niveau. Gebracht door FRANZ
RENZ JR, een telg uit het befaamde
circusgeslacht met eeuwenoude
roots.

Paarden in vrijheid

FRANZ RENZ JUNIOR
Een grote groep paarden,

#DUITSLAND

Download de Radio 2-app
via app.radio2.be

Zijn uitnodiging voor het
wereldvermaarde Circusfestival
van Monte Carlo 2022 bewijst
overduidelijk de unieke klasse
waarmee ROBI BEROUSEK zijn
evenwicht presenteert. Vol spanning
en sensatie beklimt deze Tsjechische
rasartiest de vrijstaande ladder zoals
weinigen dat doen.

www.popkorn.be | hello@popkorn.be

#TSJECHIË

www.remico.be | info@remico.be

Ladderevenwicht

ROBI BEROUSEK

Uw logistieke partner | www.vrd.be | info@vrd.be

jaar aan de slag als regisseur voor theater, musical, opera,
grote evenementen en beeldmedia. Zijn deskundigheid en
uitstraling bezorgden hem een carrière als televisiegezicht
in Nederland (NCRV en KRO) en als presentator bij de
MENT TV wekelijks de Vlaamse celebrity-show Affiche. Maar
ook zijn talrijke regie-opdrachten binnen vooraanstaande
circusbedrijven en zijn jaarlijkse Sint in de Piste-shows
bewijzen zijn passie en vakkennis voor de magische cirkel
van zand en zaagsel. Reeds 3 jaar lang is Marc de geliefde
ringmaster van het populaire Wintercircus Apeldoorn (NL).
Met flair, humor en charme is hij vanavond de perfecte
gastheer voor uw volmaakte circusbetovering.

#BELGIË

regionale zender TV OOST. Sinds oktober dit jaar host hij op

Ringmaster

MARC BOON
MARC BOON is in binnen- en buitenland al meer dan 27

Een show vol wereldacts.
Uniek in Vlaanderen.

120 minuten lang een circusbeleving van topkwaliteit.
Nostalgisch, maar ook verrassend eigentijds.
Gepresenteerd in 1 van de grootste circustenten in Europa.

Een origineel cadeau
om jezelf en anderen te verwennen.

Jouw afspraak met de wereld-acts

www.wintercircusvlaanderen.be

