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Midden in de historische binnenstad van Brugge bevindt zich 
een weide die doorgaans gesloten is voor bezoekers. Mocht je op 
die plek een camera plaatsen dan zou je 362 dagen lang enkele 
koeien ongestoord zien grazen. Tijdens het derde weekend van juli 
komt daar echter verandering in, want dan zorgt Cirque Plus voor 
een drie dagen durende explosie van volk, kleur en  beweging! 

Circusartiesten uit binnen- en buitenland bekoren het publiek 
met adembenemende voorstellingen. Wat je op zo’n camera-
beelden niet hoort of ziet is de warmte, die komt niet alleen 
van de zon maar ook van de emoties en de ontroering,  van de 
vonken die overspringen tussen de artiesten en hun publiek.

Cirque Plus is een festival waar je gelukkig van wordt, een jaar-
lijks feest om met volle teugen van te genieten. Wie er vorig jaar 
bij was, zal er vast opnieuw naar uitkijken. 

Van harte welkom!

Cirque Plus 2014

www.cirqueplus.be



HOOFD- 
PROGRAMMA

Praktisch
Zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 juli 2014.
In de tuin van het Grootseminarie, toegang via de Peterselie-
straat. Tuin open om 13u30 , programma start om 14u. 
Gratis (enkel de voorstelling ‘Le Grain’ is betalend.)

Meer informatie
  In&Uit Brugge [Concertgebouw], ’t Zand 34 
  www.cirqueplus.be 
  facebook.com/cirqueplusbrugge
  Brugge Plus: 050 44 20 02
  de infostand op de site zelf

Vervoer

  Fietsenstallingen aanwezig op het terrein
  Bushaltes: Kruispoort (lijnen 6 & 16) of Sasplein (lijnen 4 & 43)

  Extra parkeergelegenheid op de parking van het 
 voormalig militair hospitaal en langs de Oliebaan 

Foto’s © Jan Darthet, cel fotografie Stad Brugge, Eddy Maus, Luc Viatour
v.u.: Filip Strobbe, Brugge Plus, Lange Vesting 112, 8200 Brugge



Leandre & La Tal 
   Démodés   

Zo 20 juli om 15u50
Ma 21 juli om 15u50 

Drie clowns zijn “démodés” – uit de mode – en worden door het 
circus ontslagen. Ze zwerven sindsdien maar wat doelloos rond. 
Stilletjes aan krijgen we de ware karakters achter de rode neus 
te zien, en even later zelfs de ware clowns achter de karakters. 
Want wat er ook gebeurt, een clown blijft een clown, altijd op zoek 
naar een lach, altijd op zoek naar hooggeëerd publiek. Een tragi-
komische voorstelling van wereldklasse. 

Deze voorstelling is ook te zien tijdens Uitwijken op ma 14 juli in Koolkerke, 
di 15 juli in Sint-Pieters, wo 16 juli in Sint-Kruis, do 17 juli in Ver-Assebroek 
en vr 18 juli in Sint-Andries. Voorstelling telkens om 19u, bar open om 18u30.

www.demodes.com 

(E/CAT)



Mika Kaski & Pierre Déaux 
   Le Grain   

Za 19 juli om 14u45 en om 18u15
Zo 20 juli om 14u45 en om 18u15  
Ma 21 juli om 14u45 en om 18u15  

Met zichzelf als gewillige proefkonijnen en wat armoedige 
attributen slagen deze twee acrobaten er in om hun publiek 
te ontroeren en aan het lachen te brengen. Een pareltje van 
een voorstelling die plaatsvindt op het plein achter de bar. 

Opgelet: voor deze voorstelling betaal je 3 euro ingang. De plaatsen zijn 
beperkt. Vooraf reserveren kan t.e.m 17 juli via info@bruggeplus.be of op 
de dag zelf aan de infostand. Betalen doet u ook de dag zelf aan de infostand.
Gelieve uw tickets ten laatste een kwartier op voorhand af te halen. 
Voorstelling vanaf 7 jaar.

(F)

www.le-grain.info



Compagnie 
du Cirque Improbable 

  Quelle est la différence entre un jongleur?  

Za 19 juli om 14u

Erasmus zei: “Het is de ergste dwaasheid om wijs te willen 
zijn in een gekke wereld”. Tussen de waanzin en wijsheid, 
hebben deze twee kunstenaars hun plaats gevonden. Een 
combinatie van originaliteit en extravagantie, vloeiende en 
onsamenhangende bewegingen, een ontmoeting van zacht-
heid en brutaliteit. Een voorstelling met acrobatie, jongleren 
en een smakelijk snuifje humor.

www.massues.wix.com/cieducirqueimprobable 

(F)



Compagnie RasOTerrA
   La baleine volante   

Za 19 juli om 15u
Zo 20 juli om 14u50

En als we eens op ons hoofd liepen? En als we wat trappen 
met de voeten in de lucht? Met het gezelschap RasOTerrA is 
alleen het onverwachte te voorzien! Op hun acrobatische fiets, 
in het midden van een piste van 10 meter diameter, heel dicht 
bij het publiek, speelt het trio met gedragscodes, de zwaarte-
kracht, krijgt vleugels en verdubbelt in volume. De kunst van 
het absurde en vooral van de fantasie. 

www.rasoterra.net 

(B)



Acrobarouf  
   Scratch   

Za 19 juli om 16u
Ma 21 juli om 14u45

De Belgische compagnie Acrobarouf stelt vol trots haar nieuwe pro-
ductie voor: Scratch. Het combineren van main à main, bascule en 
Chinese mast zorgt voor duizelingwekkende acrobatische reeksen. 
Vier acrobaten voeren een louche, kronkelende dans op waarbij hun 
gesynchroniseerde silhouetten elkaar kruisen. Centraal staat een 
mysterieuze kast, waar vlinderdassen in het rond vliegen onder een 
wispelturige maan. 

www.acrobarouf.com

(B)



Compagnie Kadavresky
   L’effet escargot   

Za 19 juli om 17u05
Zo 20 juli om 16u50
Ma 21 juli om 16u50

Wat kan je aanvangen met skilatten in het midden van de zomer? 
Wat kunnen we allemaal doen met enkele balletjes, een tafel, wat 
hout en drie lades? Het charmante vijfkoppige circusgezelschap 
Kadavresky verzint alvast de gekste mogelijkheden. Burleske 
situaties volgen elkaar snel en vlekkeloos op, vol harmonie 
tussen de verschillende protagonisten van het verhaal.

www.kadavresky.com

(F)



Compagnie Monkey Style 
   Babylloon, L’homme et sa baudruche   

Za 19 juli om 18u25
Zo 20 juli om 18u10
Ma 21 juli om 18u20

Geboren uit een ballon?! Hoe zal hij de wereld ontdekken? 
Krijgt hij deze met lucht gevulde grootsheid onder controle? 
Bereid je voor op een zeer bijzondere ballonmanipulatie. 
Welkom in de absurde wereld van Gabriel Aguiar Romay en 
zijn “Babylloon”!

www.ciemonkeystyle.com 

(E  /F)



Les P’tits Bras
   L’Odeur de la Sciure   

Za 19 juli om 19u20
Zo 20 juli om 19u05
Ma 21 juli om 19u15

Vijf circusartiesten, twee “Koreaanse kaders”, twee zwierende 
trapezes en een ronde circuspiste bedekt met zaagsel (“l’odeur 
de la sciure” betekent “de geur van zaagsel”). De podium-
constructie doet erg denken aan Horta en Gaudí en stuurt ons 
helemaal terug naar het gezellige Brussel van de 19de eeuw. 
Een circusvoorstelling van eigen bodem vol spanning, humor, 
hilarische misverstanden en hoogstaande luchtacrobatie.

www.lesptitsbras.blogspot.be

(B)



Deux sans Trois   
   Typo   

Zo 20 juli om 14u

Drie acrobaten, één muzikant. Twee mannen, twee vrouwen. 
Veel ideeën, één groep. In ‘TYPO’ ondervinden de vier persona-
ges aan den lijve de invloed van de groep op hun doen en laten: 
je bent wat de anderen jou laten zijn. Ze pushen elkaar, lopen 
elkaar in de weg en werken soms verrassend goed samen. Ze 
proberen er ondanks (of dankzij?) de anderen het beste van te 
maken. Op het ritme van een typemachine ontwikkelt zich een 
authentieke voorstelling die zich richt tot de verbeelding van het 
publiek. Met een vleugje drama en een goede dosis humor.

www.deuxsanstrois.be 

(B)



Compagnie Circus Krak  
   Kus!   

Ma 21 juli om 14u

Chantal houdt van dansen, zingen en mooi zijn. Haar favoriete 
tv-programma: “De Juiste Prijs!”. Jérome houdt van … Chantal! 
Veel verhaal, decor en woorden hebben ze niet nodig, want 
zonder een verstaanbaar woord brengen ze je aan het lachen. 
Soms subtiel, soms hilarisch en steeds om je vingers van af te 
likken. Visuele en absurde humor voor de hele familie! 

www.circuskrak.be 

(B)
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De Stijle, Want …
   Subtropicana   

Doorlopend
Za 19 juli van 15u tot 16u30 en van 17u tot 18u30
Zo 20 juli van 15u tot 16u30 en van 17u tot 18u30

Ma 21 juli van 15u tot 18u

“Subtropicana” is een opwekkende oase van rust en evenwicht, 
met stoomgrot, zentuin, turbobruiner en bruisende kreken 
onder een heldere sterrenhemel. Lichaam en geest vinden de 
perfecte balans in het tepidarium, de scrubtempel en in de 
Tibetaanse zoutsteenmijn. Droom weg bij een Ayurvedische 
hydromassage of in arcadische kruidenbaden en stap buiten 
met een gezond kleurtje, een opgemonterde geest en een her-
boren lijf. Dit alles te nemen met een stevige korrel zout. 
Subtropicana voor iedereen vanaf 1m50!

www.destijlewant.nl  

(N)



Toc de Fusta  
   Les Amis de Crusoe   

Interactieve installatie, doorlopend van 14u tot 19u

Na het zinken van zijn boot zit Robinson Crusoe alleen en ver-
drietig op een verlaten eiland. Hij verveelt zich, maar gelukkig 
heeft hij nog het wrak van zijn boot en alle tijd van de wereld. 
Les Amis de Crusoe is een interactieve straatinstallatie van 
de Catalaanse knutselwonders Toc de Fusta. Een verzameling 
mechanische spelletjes en puzzels voor alle leeftijden. 
Aanraken moet.

www.tocdefusta.com

(E / CAT)



Compagnie 
Het Voorprogramma

  Productions & Zonen   

Doorlopend

Compagnie “Het Voorprogramma” brengt dit jaar de presentatie 
en tevens het voorprogramma!

www.productionsenzonen.be

(B)



Open piste 
circustechnieken
   Circusatelier Woesh   

Doorlopend van 14u tot 17u 

Circusatelier Woesh neemt je mee in de wondere wereld van 
circus. Samen met de begeleiders van Woesh kan je tal van 
circustechnieken uitproberen zoals jongleren, diabolo, ton- en 
ballopen. 

www.woesh.be

(B)



Specialisatieworkshops
   Circusatelier Woesh   

www.woesh.be

Elke dag van 14u tot 18u

Wie zich wil verdiepen in het koorddansen (slackline), jongleren, 
trapeze, diabolo, Sherborne of piramide kan een specialisatie-
workshop volgen. 

(B)



Aangepaste kledij is aangeraden (lange broek zonder knopen 
of rits). Maximum 20 personen per groep. Vooraf inschrijven 
is nodig aan de infostand. Per workshop is er plaats voor 20 
personen, enkel voor de piramides is er geen maximum. 

Zaterdag 19 juli 
14u -15u Trapeze en Diabolo  
15u -16u Slackline/Touw 
16u -17u Trapeze
17u -18u Piramides

Zondag 20 juli 
14u -15u Trapeze 
15u -16u Slackline/Touw en Sherborne
16u -17u Trapeze
17u -18u Piramides

Maandag 21 juli 
14u -15u Trapeze
15u -16u Slackline/Touw
16u -17u Trapeze en Jongleren
17u -18u Piramides
18u Piramide toonmoment



Quoi?Fuur
   Skriewer   

(B)

Elke dag van 14u tot 15u30 en van 16u tot 17u30

De kappers van dit kapsalon bezorgen je met hun funky 
spullen en geschifte haardrogers het kapsel van je leven. 
Fragiele bloemstukjes, bowlingbanen, stoere hanenkammen, 
krullen, toeters en bellen,  … niets is onmogelijk voor dit 
wacko kapsalon. De plaatsen zijn beperkt, vraag dus snel je 
ticketje aan één van de kappers.
 



Schminkstand

Elke dag van 14u tot 15u30 en van 16u tot 17u30

Laat je onder handen nemen door onze ervaren grimeurs 
voor een complete make-over! Clown, tijger, spiderman, 
vlinder, prinses of piraat: alle speciale wensen worden op 
eenvoudig verzoek ingewilligd.



’t Gele Eendje
  Circuswinkel   

Elke dag doorlopend

Circuswinkel ‘t Gele Eendje brengt circusmateriaal mee. 
Je kan (bijna) alles ter plaatse kopen of gewoon even uit-
proberen. Diabolo’s vliegen er door de lucht, je balanceert 
een flowerstick, je jongleert met drie (of meer) balletjes en 
probeert de eenwieler misschien even uit. En wie riskeert 
zich aan de clownsfiets? Als het even kan loop je bloots-
voets over gebroken glas of krijg je een plooiballon mee 
naar huis!
 

www.t-gele-eendje.be



Zomerterras
  Eten en drinken   

Elke dag doorlopend

Op het gezellig ingerichte terras onder de bomen kan je 
even uitrusten met een hapje en een drankje. Een glaasje 
water kan je gratis krijgen in de waterbar. In de barwagen 
serveren we verfrissende drankjes en uiteraard zorgen we 
ook voor een heerlijke hap om de innerlijke mens te ver-
sterken. Drank- en eetbonnen zijn te koop aan de infostand.



LICHTFEEST LISSEWEGE
Terwijl honderden kaarsjes het oude 
dorpscentrum verlichten kan je genieten 
van hartverwarmende muziek en sfeervolle 
installaties.

www.bruggeplus.be
  volg Brugge Plus ook op facebook

DE ZMER VAN 
BRUGGE PLUS

FILMOPHETSTRAND
Elke donderdag in juli én augustus wordt het 
strand van Zeebrugge omgetoverd tot een 
gratis openluchtbioscoop. In de namiddag 
worden twee jeugdfilms vertoond en om 20u 
staat de hoofdfilm gepland. 

do 3 juli → do 28 augustus  I  Strand Zeebrugge  I   gratis

vr 22 → za 23 augustus  I  Lissewege Dorp  I   gratis

UITWIJKEN JULI
De week vóór Cirque Plus trekt Uitwijken 
met één circusact naar de Brugse wijken. 
Dit jaar kan je de voorstelling ‘Démodés’ 
van Leandre & La Tal (ES) gaan bekijken  
in vijf Brugse wijken. 

ma 14 → vr 18 juli  I  In vijf Brugse wijken  I   gratis



UITZOMEREN
We breien nog een lange staart aan het 
laatste vakantieweekend! Cinema Lumière 
organiseert een filmavond op vrijdag en 
zaterdag. En de laatste dag van de vakantie 
vullen we met muziek en straattheater. 

UITWIJKEN SEPTEMBER
In september presenteren we steeds een XL 
versie van Uitwijken en slaan we onze tenten 
een weekend lang op in één wijk en dat vier 
opeenvolgende weekends in vier verschil-
lende wijken. 

AUTOLOZE ZONDAG
Verspreid over de verkeersvrije binnenstad 
worden allerlei gratis activiteiten en animatie-
momenten georganiseerd voor jong en oud. 
Dit jaar is er opnieuw Kroenkelen én een 
Cultuurmarkt.

KOOKEET
In het stijlvolle tentendorp op ’t Zand 
serveren 30 Brugse chefs gastronomische 
gerechtjes aan democratische prijzen,
onder het peterschap van sterrenchef Geert 
Van Hecke.

vr 29 → zo 31 augustus  I  Sebrechtspark (ingang via Oude Zak)  I   gratis

za 6 → zo 28 september  I  In de Brugse wijken  I   gratis

zo 21 september  I  Brugse binnenstad  I   gratis

za 4 → ma 6 oktober  I  ’t Zand  I   gratis toegang tot het tentendorp



  Zaterdag 19 juli  
14u00 – 14u45 Cie du Cirque Improbable Quelle est la différence…?
14u45 – 15u45  Mika Kaski & Pierre Déaux Le Grain
15u00 – 15u40 Cie RasOTerrA La baleine volante
16u00 – 16u45 Acrobarouf  Scratch
17u05 – 18u05 Cie Kadavresky L’effet escargot
18u15 – 19u15   Mika Kaski & Pierre Déaux Le Grain
18u25 – 19u05 Cie Monkey Style Babylloon
19u20 – 20u20 Les P’tits Bras L’Odeur de la Sciure

  Zondag 20 juli   
14u00 – 14u35 Deux sans Trois Typo
14u45 – 15u45   Mika Kaski & Pierre Déaux Le Grain
14u50 – 15u30 Cie RasOTerrA La baleine volante
15u50 – 16u30 Leandre & La Tal Démodés
16u50 – 17u50 Cie Kadavresky L’effet escargot
18u15 – 19u15   Mika Kaski & Pierre Déaux Le Grain
18u10 – 18u50 Cie Monkey Style Babylloon
19u05 – 20u05 Les P’tits Bras L’Odeur de la Sciure

   Maandag 21 juli  
14u00 – 14u30 Cie Circus Krak Kus!
14u45 – 15u45 Mika Kaski & Pierre Déaux Le Grain
14u45 – 15u30 Acrobarouf  Scratch
15u50 – 16u30 Leandre & La Tal Démodés
16u50 – 17u50 Cie Kadavresky L’effet escargot
18u15 – 19u15   Mika Kaski & Pierre Déaux Le Grain
18u20 – 19u00 Cie Monkey Style Babylloon
19u15 – 20u15 Les P’tits Bras L’Odeur de la Sciure

Elke dag doorlopend: 
De Stijle, Want … – Subtropicana

Toc de Fusta – Les Amis de Crusoe
 Circusatelier Woesh – open piste en specialisatieworkshops

Quoi?Fuur & schminkstand 
’t Gele Eendje – circuswinkel


