
 25 & 26 juni:
Optredens Internationale Straatartiesten
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NEW DIMENSION * B

PROYECTO COMPARSA ORIENTAL * Cuba

RADDRAAIER OP PAD * NL

RENAISSANCE IN GOUD * NL

SAU’RUS * NL

SLAMM JAMM * NL

THE GREAT LATZINI * B

THE OAKCITY JAZZBAND * B

THE UGLY CIRCUS BROTHERS * B

WATERGELUIDSOVERLASTORKEST * NL

ZANKLOOT & JEAN-CLAUDE * B

Drumspektakel eerste klas....’real garbage’ percussie.
They make noise... sounds like music!
Het publiek sluit zich dansend aan bij deze groep en vormt zo een stoet die door de straten trekt.
They play in the streets, where the dancing public joins this band, forming a long parade. 
Vladimir start zijn wereldreis op stelten in Maasmechelen Leisure Valley. 
Vladimir begins his journey around the world in Maasmechelen Leisure Valley. 
Bewegen deze gouden standbeelden?
Do these golden statues move?
Deze zilveren Sau’russen creëren een karavaan die ze met hun vreemdsoortige geluiden begeleiden.
These silver Sau’russen form a caravan. You can hear them sing their atypical and fl owing sounds.
Deze samba band en zijn danseressen brengt muziek gevuld met Braziliaanse ritmes.
This samba band and his dancers will bring you music fi lled with Brazilian rhythms.
Latzi denkt dat hij een afstammeling van Houdini is en waagt zich aan magie, met wisselend succes ...
Latzi thinks he’s a descendant of Houdini. He ventures himself in performing magic, not always succesful…
De Dixielandmuziek die ze brengen is uitbundig en wordt afgewisseld met Blues- en Swing.  
Dixieland they are playing is exuberant and will be alternated with Blues- and Swing.  
Een show waarin de menselijke passie voor vliegen en andere waaghalzerij centraal staat…
A show about the human passion for fl ying and other reckless activities…
42 deelnemers worden uitgenodigd om met Martien Groeneveld, met de reuze xylofoon, mee te spelen.
42 volunteers  play along. Martien Groeneveld and his gigantic xylophone, will conduct this concert.
Op hun muziekwagen maken zij er een muzikaal en komisch feest van.
They will bring the party to you on their little music car.

MAASMECHELEN VILLAGE  -  SHOPPING CENTER M2 
COMMERCIEEL CENTRUM 
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A r t i e s te n
Pe r f o r m e r s

K r u i n d e r s we g S h o p p i n g  
Ce nte r  M 2

M a a s m e c h e l e n
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AFROMOBIEL * Senegal

ALIENZZ  * NL

BAM * Can

BIZARRE WESEN * D

BRENDAN THE PRETTY GOOD * USA
 

DE TIME CRUISERS  * NL

DE WVG FANFARE * NL

DE ‘CATS’ OP BEZOEK  * D

DIRTY FRED * USA

LE NEPTUNE * B

MARVIN & MOON * NL

Mobiele percussiegroep met roots uit Senegal, al dansend en zingend in het publiek.
Mobile African percussion ensemble, dancing and singing in the crowd.
Het verhaal van ruimtereiziger Trillian en Zanna, acrobatiek zorgt voor een boeiend schouwspel.
The story of space traveller Trillian and Zanna with a lot of acrobatic escapades. 
Een combinatie van energetische drumbeats op olievaten en Canadese humor.
A combination of energetic drumbeats on oil-drums and Canadian humour. 
Deze geheimzinnige fi guren (geesten?) zijn op zoek naar de mensheid en de natuur. 
These strange fi gures (ghosts?) are searching for humanity and nature.
Deze rasechte straatartiest brengt een  “skateboard stuntspektakel”. 
This streetartist performs a “Skateboard Street Spectacle”. 
Aanschouw deze reusachtige fantasievoertuigen die de tijd trotseren. 
Look at these enormous fantasy vehicles which conquer time.
Leden van dit orkest speelden jaren aan de top, maar de roem laat zo zijn sporen achter…
Members of this fanfare played for years at the top, but glamour leaves his marks…
De musical “Cats” op straat? Dansend op muziek komt deze parade van katten voorbij.
The musical Cats on the street? Dancing on music this parade of cats will pass by.
Het is leuk, bizar, een show waarbij je in lachen uitbarst en elke seconde naar lucht moet happen. 
It’s fun, it’s freaky, it’s a laugh-a-minute, gasp-a-second show. 
Half mens, half vis lokt dit bijna vier meter hoge wezen je met scheltrompet en reuzenzeepbellen.
This 4 metre high creature half human, half fi sh will lure you with his trumpet and giant soap-bubbles. 
Terwijl de wereld doordraaide, bleef dit tweetal hangen in de seventies. Muziek met ziel en acrobatiek.
While the world continued to turn, this couple remained in the 70’s. Music with soul and acrobatics.

1          Deze sambaband laat j
2          A good atmosphere and 
3          good atmosphere and  
4          Deze sambaband laat je 
5          A good atmosphere and
6          A good atmosphere an
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Pa u we n g ra a f

WATERGELUIDSOVERLASTORKEST 15u   -   16u   -   17u30

THE OAKCITY JAZZBAND 16u    -    17u 15u

RADDRAAIER OP PAD 16u30 14u30

ZANKLOOT & JEAN-CLAUDE 15u 16u 17u

BIZARRE WESEN 15u - 16u15 - 17u15 - 18u

SLAMM JAMM 17u 15u 16u

THE GREAT LATZINI 15u 16u30

NEW DIMENSION 16u15    -    16u45 17u    -    17u30 15u    -    15u30

DIRTY FRED 14u45 17u30 16u

DE ‘CATS’ OP BEZOEK 14u30    -    18u 16u30 15u30

DE WVG FANFARE 16u 17u15 14u45

ALIENZZ 15u   -   16u   -   17u

THE UGLYCIRCUS BROTHERS  “STARS” 15u 16u30 17u30

DE TIME CRUISERS 15u    -    17u 16u 15u    -   16u    -   17u

DIRTY FRED 17u45 16u15 14u45

PROYECTO COMPARSA ORIENTAL 16u 15u 18u 17u

MARVIN & MOON 15u  -  16u  -  17u30

BRENDAN  THE PRETTY GOOD 15u30 17u45 16u45

SAU’RUS 14u30  -  16u30  - 18u

RENAISSANCE IN GOUD 14u30   -   15u45 17u15

BAM  “THE BLUE BARREL SHOW” 15u30 17u30

PROYECTO COMPARSA ORIENTAL 17u 15u 18u10 16u

LE NEPTUNE 16u30 14u30

AFROMOBIEL 17u   -    17u30 18u 14u30  -  15u  -  15u30

BRENDAN  THE PRETTY GOOD 17u30 16u 14u30

THE OLMEN STREETBAND 16u

THE OAKCITY JAZZBAND 17u

ALL KIDS EVENTS - KINDERANIMATIE 14u > 18u

ALL KIDS EVENTS - KINDERANIMATIE 14u > 18u


