




 

Een show vol wereldacts.

Uniek in Vlaanderen.

 

Een circusbeleving van topkwaliteit.

120 minuten lang.

 

Nostalgisch, maar ook verrassend eigentijds.

Gepresenteerd in 1 van de grootste circustenten in Europa.

 

 

Jouw afspraak 
met de wereld.

Show 2020





Van de makers van 
SINT IN DE PISTE.
26 jaar traditie in Vlaanderen.

Wintercircus Vlaanderen is een realisatie van het team achter Sint in de Piste, 

het Allerleukste Sinterklaasfeest in Vlaanderen.

 

Een succesvolle formule die uitblinkt in kwaliteit en hoge waardering :

spraakmakende wereldacts, ondergedompeld in het bad 

van de eeuwenoude Sinterklaastraditie.

 

Het evenement is in 25 jaar tijd uitgegroeid tot het grootste circusfestival 

in de Benelux, zelfs één van de toppers in Europa. De 30.000 toeschouwers 

die jaarlijks de tenten vullen getuigen daarbij van grote tevredenheid.

 

Wintercircus Vlaanderen is dus in goede handen 

om de hele wereld naar jouw afspraak te brengen.



Waanzinnige Washingtontrapeze

ANTONIN NAVRATIL

#Tsjechië

Een onbetwiste ‘hoogvlieger’ in onze tent : de

Tsjechische trapezist ANTONIN NAVRATIL. Een

spectaculaire Washingtontrapeze 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.

Absolute wereldklasse.



Snelste jongleur ter wereld

MARIO BEROUSEK

#Tsjechië

Het jonglerende wereldwonder MARIO BEROUSEK

was  5 jaar onafgebroken te zien op de scène van de

Moulin Rouge in Parijs. Als snelst jonglerende artiest

ooit won hij in 2017 de begeerde Bronzen Clown op

het prestigieuze festival van Monte Carlo. 



Clownerie

JIMMY FOLCO

#Italië

Op grote vraag keert hij – na zijn eerdere

succesvolle doortocht in 2018 –  terug naar onze

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 mag beginnen …



Elegante luchtmast

DIANA BOIACHIN

#Moldavië

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. 



onder leiding van Tino Aeby

8-KOPPIG ORKEST

#Internationaal

Vorige editie voor het eerst bij ons : het 8-koppige

live-orkest onder leiding van maestro TINO AEBY.

Stuk voor stuk topmuzikanten met een

indrukwekkend palmares : van circussen als o.a.

Knie, Nock en Dannebrög tot het prestigieuze

Festival van Monte Carlo. Absolute klasse. Live en

in een veelvoud van stijlen. Kwaliteitsgarantie

voor de ultieme circusbeleving.



Spectaculaire ladderequilibre

ROBI BEROUSEK

#Tsjechië

Zijn uitnodiging voor het wereldvermaarde

Circusfestival van Monte Carlo 2021 bewijst 

overduidelijk de unieke klasse waarmee

ROBI BEROUSEK zijn ladderequilibre

presenteert. Vol spanning en sensatie

beklimt deze Tsjechische rasartiest de

vrijstaande ladder zoals weinigen dat doen. 



Paarden in vrijheid

LOUIS KNIE JR

#Zwitserland

In 2018 in onze piste te zien met een

indrukwekkende carrousel van maar liefst 25

paarden : LOUIS KNIE. En dacht U nu werkelijk dat

U hiermee alle paarden uit de wereldvermaarde

Knie-menagerie gezien had ? Zeker niet. Dit jaar

presenteren we U in première een gloednieuwe

vrijheidsdressuur van het allerhoogste niveau.

Gebracht door een telg uit het befaamde

Zwitserse circusgeslacht met eeuwenoude roots. 



Vliegende trapeze

FLYING MENDONCA

#Brazilië

De Braziliaanse luchtacrobaten FLYING MENDONCA

brengen met hun vliegende trapeze het angstzweet

naar de handen van het publiek. Onbetwiste

toppers in 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. 



MARIO BEROUSEK

ANTONIN NAVRATIL

Snelste jongleur ter wereld   #Tsjechië

Waanzinnige Washingtontrapeze   #Tsjechië

LOUIS KNIE JR
Paarden in vrijheid   #Zwitserland

THE CATWALL
Energieke trampoline   #Canada
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JIMMY FOLCO
Hartveroverende clownerie   #Italië



Jouw afspraak 
met de wereld.

ROBI BEROUSEK

FLYING MENDOCA

Spectaculaire ladderequilibre   #Tsjechië

Vliegende trapeze   #Brazilië

NI TONGHUI
Avontuurlijke draadacrobatie   #China

MARC BOON
Ringmaster   #België

8 LIVE TOPMUZIKANTEN
o.l.v. Maestro Tino Aeby   #Internationaal

+ verrassingsact !



Energieke trampoline

THE CATWALL

#Canada

In Monte Carlo werd THE CATWALL 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. 



Avontuurlijke draadacrobatie

NI TONGHUI

#China

Met de komst van NI TONGHUI presenteren we

een absolute Europese primeur. Rechtstreeks uit

Shangai brengt deze behendige atleet – in zijn

zoektocht naar evenwicht – de grootst mogelijke

spanning naar de piste. Balancerend op een

slappe koord beklimt Tonghui ladders, rijdt hij

rond op zijn fiets en brengt hij hoog in de lucht de

wetten van het evenwicht naar hun limieten. 



Ringmaster

MARC BOON

#België

Reeds drie jaar lang is MARC BOON de geliefde

ringmaster van het populaire Wintercircus Apeldoorn

(NL). 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. Met

flair, humor en charme de perfecte gastheer voor uw

volmaakte circusbetovering. 





SHOWS

Donderdag 26 november – 20.00 uur.

Vrijdag 27 november – 20.00 uur.

 

LOCATIE

Circustent Grote Markt te Sint-Niklaas

 

TICKETS

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOGEPLAATS (geel) - 35 EUR 

TRIBUNEPLAATS (rood) - 25 EUR

Online beschikbaar via www.wintercircusvlaanderen.be

Speciale tarieven voor groepen/bedrijven : zie partnerships. 

       

SHOWDUUR

120 minuten, met pauze tussenin.

 

CATERING

Ruim aanbod van frisdranken, water, koffie, snoep, chips, popcorn,

hotdogs, pannenkoeken, suikerspinnen, braadworsten, …

 

 

EDITIE 2020
Praktische informatie





BRONS – 1250 EUR

50 tickets (tribune)

+ 1/4 pagina vermelding in programmaboek Wintercircus
 

ZILVER– 2500 EUR

100 tickets (tribune)

+ 1/2 pagina vermelding in programmaboek Wintercircus
 

GOUD – 4000 EUR

200 tickets (tribune)

+ 1 volledige pagina vermelding in programmaboek Wintercircus

+ gepersonaliseerde verwelkoming in de show

+ drankje vooraf aan de show mogelijk
 

DIAMANT VIP – 4000 EUR

100 tickets (exclusieve logeplaatsen)

+ 1 volledige pagina vermelding in programmaboek Wintercircus

+ gepersonaliseerde verwelkoming in de show

+ drankje vooraf aan de show mogelijk

10 gratis tickets

+ logovermelding beeldscherm ingang (Sint in de Piste + Wintercircus)

+ logovermelding programmafolder (Sint in de piste + Wintercircus)

+ logo- en bedrijfsvermelding op Facebookpagina’s. 

PARTNERSHIP ZONDER AANKOOP TICKETS - 950 EUR 

PARTNERSHIPS MET AANKOOP TICKETS 

CONTACT & INFO : 
Kris Buckinx - +32 476 98 40 25 - kris@marketinx.be

Maar ... ook al uw creatieve concepten en voorstellen zijn bespreekbaar.





FRONT

Kassawagen met ruime loketten.

Grote façade vol sfeerscheppende beelden.

 

ONTHAALTENT

16 x 26 m met 2 masten 

Houten vloer op de volledige oppervlakte.

Verwarmd, sfeervol verlicht en feestelijk gedecoreerd

Vrije hoogte van 7,70 m 

Zijwanden : 4 m 

Totale oppervlakte : 416 m²

Verkoopstands : hot-dogs, pannenkoeken, suikerspinnen, braadworsten.

Verkoopwagen met gekoelde dranken, koffie, snoep, chips en pop-corn.

Toiletwagen met 7 toiletten (6 dames, 1 heren) en 8 urinoirs

 

DOORGANG

Twee tunnels met houten vloer, doorgang tussen onthaal- en circustent.

 

CIRCUSTENT

Goed verwarmd

Tribune : 2079 comfortabele kuipstoelen en 204 logestoelen met kussens 

Houten vloer in de volledige showtent.

Circuspiste

Logedecoraties (wanden tussen de logestoelen en de piste) 

Artiesteningang met rode gordijnen

Alle tenten zijn uitgerust volgens de geldende veiligheidseisen.

 

 

EEN HIGH-END INFRASTRUCTUUR









 

Nieuwe Steenweg 62 

9140 Elversele (Temse)

 

Jouw afspraak
met de wereld.
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