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Wanneer we aan circus denken, komt nog altijd het beeld van 
een klassieke circustent, acrobaten en clowns voor de geest. 
Deze elementen komen ook in hedendaags circus voor maar 
wat er vandaag aan voorstellingen wordt gemaakt is veel breder 
en verrassender dan het traditionele reizende circus. 

Cirque Plus presenteert van dit hedendaags circus in Brugge 
een staalkaart. Vlaamse en internationale artiesten vertoeven 
drie dagen lang op de site van het Entrepot en verrassen het 
publiek met voorstellingen die door elke leeftijd kunnen worden 
gesmaakt. Het is circus dat tot het beste in zijn genre behoort 
en hopelijk kinderen en jongeren inspireert om zelf in die wereld 
binnen te stappen. 

Circus brengt ook mensen bij elkaar, niet alleen in de wijken 
waar we de week voor Cirque Plus in rondtrekken maar ook bij-
voorbeeld met het sociale project de Spookfabriek van circus-
atelier Woesh. Cirque Plus is bovendien gratis en het weer zal 
zeker beter zijn dan vorig jaar. Geniet ervan!

VAN HARTE WELKOM OP 

CIRQUE PLUS

Een organisatie van Brugge Plus vzw i.s.m. Het Entrepot en Circusatelier Woesh. 
Cirque Plus kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.



 14 - 15 - 16 JULI 2012  

HOOFD- 
PROGRAMMA

PRAKTISCH
Alle voorstellingen zijn gratis en vinden plaats op de site 
van Het Entrepot, Binnenweg 4, Brugge.

MEER INFORMATIE
 In&Uit Brugge [Concertgebouw], ’t Zand 34 
 www.cirqueplus.be 
 Brugge Plus: 050 44 20 02
 de infostand op de site zelf

OPENBAAR VERVOER
Hieronder vermelde bussen stoppen op 150m van 
Het Entrepot in de Lodewijk Coiseaukaai. 
 Bus 14 Station-Centrum-St.Jozef (elke 20 minuten)
 Bus 41 Brugge-Knokke (om het uur). Opstapplaats: Station of ‘t Zand
 Bus 42 Brugge-Breskens (om het uur). Opstapplaats: Station of ‘t Zand

WWW.CIRQUEPLUS.BE

Foto’s © Cie Circ’Ombelico, Jordi Panareda, Laurence Guillot,
Antoinette Chaudron, Hanne Meijers, Iona Van Borm, Philippe Cybilleb 



COMPAGNIE
CIRC’OMBELICO

      DA/FORT 

www.circombelico.org

Za 14, zo 15 en ma 16 juli om 14u30 en 17u

Laat je meeslepen tot in de buik van de oldtimer vrachtwagen 
en laat je omverblazen door de woordeloze en fysiek gemilli-
meterde acrobatie. Geïnspireerd door het gebrek aan ruimte 
is “Da/Fort” een eerbetoon aan de schoonheid van de grijs-
heid van het bestaan. Vanaf 8 jaar.

De plaatsen zijn beperkt! 
Gelieve tijdig aan de infostand op de site te reserveren.

(BE)



BARTO
 BARTO 

Zo 15 juli om 14u

Barto is een sympathieke jongeheer met een excentriek 
kantje. Hij weet zijn publiek te entertainen met zijn tech-
nische prestaties en zijn gevoel voor humor. Een uniek 
spektakel waarin een vleugje komedie, een overdaad aan 
souplesse en een portie jongleer- en koorddanstalent terug 
te vinden zijn. En dit steeds in combinatie met een tikje 
waanzin.

www.barto.ca
(BE /CAN)



COMPAGNIE 
UN DE CES 4

 MADAME ET SA CROUPE 

Za 14 juli en ma 16 juli om 14u45

Heb je Madame Louise de la Baraudière en haar personeel 
nog niet eerder gezien? Dan is dit nu je kans. Ze nodigen 
je uit in hun buitenverblijf en zijn van plan om de scène te 
veroveren met hun barokke muziek, een snuifje humor en 
een overdosis acrobatie. De attributen die het podium sieren 
zijn een multifunctionele kapstok, een schommelstoel en 
een reusachtige roze poef. Waag je in hun huiskamer waar 
ironie en gastvrijheid centraal staan en laat je meevoeren 
in hun absurde wereld.

http://undeces4.renaudbauer.com 
(BE /FR)



LOS2PLAY
 STARFATAL 

www.los2play.com

Za 14 juli om 15u50 en zo 15 juli om 16u

Het Spaanse Los2Play brengt het soort circus waar enkel 
plaats is voor magistrale lichamen en perfecte bewegingen, 
waar fouten heel onwaarschijnlijk zijn en een gebrekkige 
coördinatie onmogelijk. Zelfrelativering is echter een van de 
sterkste punten van Los2Play. Twee jaar geleden maakten 
ze reeds een opgemerkte passage in Brugge.
 
In het kader van Uitwijken kan je deze voorstelling ook al op vrijdag 
13 juli om 19u gratis bewonderen in de Brugse wijk Sint-Andries.
Cia. Trifaldó (ES) treedt van 9 t.e.m. 12 juli op in Zeebrugge, Koolkerke, 
Ver-Assebroek en Sint-Michiels.

(ES/CAT )



ATELIER 
LEFEUVRE & ANDRÉ

 ENTRE SERRE ET JARDIN 

www.lefeuvre-andre.com

Za 14 juli om 16u55, zo 15 juli om 17u05 en ma 16 juli om 17u 

Verover een plaatsje op de banken of in het gras en beleef 
de tuinmannenstrijd van op de eerste rij. Beide mannen 
hebben weinig met elkaar gemeen: de één is beweeglijk, 
slim en snel, de ander is lui. De ongeorganiseerde levendig-
heid strijdt tegen de intelligentie van de luiheid. Ze steken 
elkaar regelmatig de loef af met behulp van een kruiwagen, 
tuinslangen en een windscherm in hun strijd om het best 
verzorgde tuintje.

(FR)



BAROLOSOLO 
 ÎLE O 

Za 14 juli om 18u05, zo 15 juli om 18u15 en ma 16 juli om 18u10

Een bassin gevuld met water op de site van Cirque Plus. 
Waagt het duo van Barolosolo zich aan het water of niet? De 
ene acrobaat gaat er ten volle voor terwijl z’n kompaan eer-
der aarzelt om de voeten nat te maken. Dit resulteert in een 
poëtische, muzikale en misschien ook natte voorstelling …

www.barolosolo.com
(FR)



LES P’TITS BRAS 
 TRIPLETTE 

www.lesptitsbras.com 

Za 14 juli om 19u05, zo 15 juli om 19u15 en ma 16 juli om 19u10

Drie artiesten uit de jaren ’30 van de vorige eeuw werden 
geteleporteerd naar het jaar 2012. Met hun pluimen en 
snorren zakten ze speciaal voor jou af naar de site van Het  
Entrepot. Zoals we konden vermoeden, verloopt dit niet zonder  
slag of stoot. Zouzou, Chouchou en Alfred doen waar ze goed 
in zijn: uitglijden, botsen en struikelen. Dit alles doorspekt 
met een tijdloze humor.

(BE)



COMPAGNIE AZEÏN 
 LA VIE TENDRE ET CRUELLE DES ANIMAUX SAUVAGES 

Zo 15 juli om 15u

Luchtacrobatie van de bovenste plank! Twee acrobaten, één 
percussionist en een speciaal ontworpen vierkante trapeze 
zijn de ingrediënten voor dit muzikaal circus. Deze drie indi-
viduen tasten de grenzen af van de ruimte met het dierlijke 
in hun lichaam. Opzwepende ritmes worden vermengd met 
humor, woede en tederheid om de link tussen mens, dier, 
ruimte en macht te ontdekken. 

http://compagnie-azein.blogspot.be
(BE /FR)



TENT
 LOOP 

www.tent.eu 

Ma 16 juli om 15u50

In LOOP worstelen zes circusartiesten met hun geweten bij 
het nemen van ingrijpende beslissingen. Iedereen twijfelt. 
Kiezen ze voor de bekende weg of durven ze hun eigen patro-
nen te doorbreken? Partneracrobatiek, jongleren, tumbling 
en handstanden in combinatie met dans en mime vormen de 
ingrediënten van hun keuzes. 

(NL)



CIRCUSATELIER WOESH
 OPEN PISTE 

 WORKSHOP CHINESE MAST EN TRAPEZE

Bij Circusatelier Woesh ontdek je spelenderwijs de trucs 
van de circusfoor. Dit kan tijdens de open piste waar groot 
en klein verschillende circustechnieken kunnen uitproberen 
zoals jongleren, diabolo, ton- en ballopen…
 
Wil je weten hoe het voelt om in de lucht te slingeren aan 
een Chinese mast of een trapeze? In deze workshops werk 
je in groepjes van max. 10 personen. Een beetje moed en 
aangepaste kledij (lange, stevige broek) zijn aangeraden.
 

Za 14, zo 15 en ma 16 juli 
Open piste doorlopend van  14u tot 17u

Chinese mast van 15u tot 16u en trapeze van 16u30 tot 17u30

www.woesh.be
(BE)



PRODUCTIEGROEP 
WOESH OOSTENDE 

 HOED RAAK! 

Welkom in het land waar hoeden mensen dragen. Een land 
waar buitenkomen zonder hoed is als binnenkomen zonder 
de deur open te doen. Een land waar zeer simpele mensen 
wonen, zoals Jan met de pet. Maar ook mensen die simpele 
dingen net heel moeilijk maken. Een land waar mensen goed 
gemutst zijn, maar ook soms slecht. Petje af voor de bolhoe-
den, koksmutsen, kachelpijpen en kepietjes die je graag een 
show geven waar je je een hoedje mee zal lachen!

www.woesh.be

Za 14 juli om 14u

(BE)



www.woesh.be

Een half jaar lang werkten twee docenten van Woesh samen 
met de kinderen en jongvolwassenen van Huis Iris, verbonden  
aan het Koninklijk Instituut Spermalie. Het doel was om deze 
kinderen met een auditieve en/of visuele en bijkomende be-
perkingen onder te dompelen in de wereld van het circus.
Daarvoor kregen ze hulp van de Italiaanse clown Daniele 
Giangreco. Het resultaat kan je bewonderen in de circus-
voorstelling “De Spookfabriek”.

Daarnaast presenteren ze met trots de fototentoonstelling 
van Rita Duhamel die je een blik gunt achter de schermen 
van het maakproces van “De Spookfabriek”. De fototentoon-
stelling wordt geopend op zaterdag 14 juli om 14u30 bij de 
open piste. Vanaf dan kan je ze doorlopend bezichtigen tijdens 
Cirque Plus.

Circusvoorstelling ma 16 juli om 14u
Fototentoonstelling za 14 van 14u30 tot 20u, 

zo 15 en ma 16 juli doorlopend van 14u tot 20u

(BE)

CIRCUSATELIER WOESH &
HUIS IRIS (SPERMALIE) 

 DE SPOOKFABRIEK 



QUIXOT DE 8 
 GARGOT D’ESCULTURA 

Professor Quixot baseerde zich op 30 kunstwerken om lu-
dieke, maar uitdagende spelletjes te creëren. Of je nu wint 
of verliest, zonder twijfel vind je deze spelletjes leuk. Alle 
30 spelen werden vervaardigd uit gerecycleerde materialen 
waardoor ze meteen een sympathieker uiterlijk meekregen. 
Stel je behendigheid op de proef bij ‘Quixot de 8’.

www.guixotde8.com 

Za 14, zo 15 en ma 16 juli doorlopend van 14u tot 19u

(ES /CAT)



ROLLING RON EN RONA
 PRESENTATIE OP WIELTJES 

www.productionsenzonen.be 

Za 14, zo 15 en ma 16 juli doorlopend

Ook dit jaar wordt het festival in goede banen geleid door fan-
tastische presentatietalenten. Dat alles gesmeerd zal lopen, 
kan niet anders met een presentatie op wieltjes!

(BE)



CIRQUE PLUS MAKE-OVER
 GEKKE KAPSELS EN SCHMINK 

SKRIEWER – QOUI?FUUR 
De wacko kappers van dit kapsalon staan met hun funky 
spullen en geschifte haardrogers in de aanslag om je de 
coupe van je leven te bezorgen. Fragiele bloemstukjes, bow-
lingbanen, stoere hanenkammen, … deze keer zal het ieder-
een opvallen dat je naar ‘de coiffeur’ bent geweest!
 
SCHMINKSTAND
Laat je onder handen nemen door onze ervaren grimeurs 
voor een complete make-over.

Za 14, zo 15 en ma 16 juli 
van 14u tot 15u30 en van 16u tot 17u30

(BE)



KLINKERS FOR KIDS

× ZONDAG 5 AUGUSTUS 2012
× 13:00 - 19:00
× ASTRIDPARK, BRUGGE
× GRATIS

www.bruggeplus.be  ×  www.klinkers-brugge.be

Klinkende kids kunnen een hele middag terecht in het Astridpark 
voor een goed gevulde familiedag. Plezier gegarandeerd met onder 
andere de uitbundige cabaretband ‘t Schoon Vertier! 



 PROGRAMMA-OVERZICHT 

ZATERDAG 14 JULI

HOED RAAK! 
CIE UN DE CES 4

LOS2PLAY 
ATELIER LEFEUVRE ET ANDRE

BAROLOSOLO
LES P’TITS BRAS

CIE CIRC’OMBELICO
GUIXOT DE  8

OPEN PISTE WOESH
WORKSHOP MAST & TRAPEZE

QUOI?FUUR
SCHMINKSTAND

ROLLING RON EN RONA

14u               15u              16u               17u               18u              19u               20u

MAANDAG 16 JULI

SPOOKFABRIEK
CIE UN DE CES 4

TENT
ATELIER LEFEUVRE ET ANDRE

BAROLOSOLO
LES P’TITS BRAS 

CIE CIRC’OMBELICO
GUIXOT DE  8

OPEN PISTE WOESH
WORKSHOP MAST & TRAPEZE

QUOI?FUUR
SCHMINKSTAND

ROLLING RON EN RONA

14u               15u              16u               17u               18u              19u               20u

ZONDAG 15 JULI

BARTO
COMPAGNIE AZEÏN 

LOS2PLAY 
ATELIER LEFEUVRE ET ANDRE

BAROLOSOLO
LES P’TITS BRAS

CIE CIRC’OMBELICO
GUIXOT DE  8

OPEN PISTE WOESH
WORKSHOP MAST & TRAPEZE

QUOI?FUUR
SCHMINKSTAND

ROLLING RON EN RONA

14u               15u              16u               17u               18u              19u               20u


