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PassatemPo (NederlaNd)
Een 25-koppige Batucade staat bekend om z’n dynamische live act, die een perfecte balans vormt tussen een grote diversiteit aan inspirerende ritmes.
Passatempo is a 25 member Batucade which is famous for its dynamic live act, which is a perfect balance between a great diversity of inspiring rhythms.
suPer Hero ComiC Parade (NederlaNd)
Superhelden die je kunt aanraken, dat is na Idols echt verleden tijd. Je kan met de grootste moeite nog geen handtekeningetje lospeuteren. En nu komen ze zelfs naar jou toe.
Since Idols, superheroes you can touch are a thing of the past. It is not even possible to persuade them to give you an autograph anymore. And now they come to you. 
BoeddHa BereN (NederlaNd)
Prachtige, grote, kale boeddha-beren animeren en bespelen het publiek èn.... elkaar. Een uiterst kleurrijke en meeslepende (walk)act. 
Beautiful, huge, bald Buddha bears come to life and play with the audience and.... each other. A colourful and dramatic (walk) act. 
eNge BureN (NederlaNd)
Muziekstijlen uit alle windstreken van de wereld humorvol en slim gecombineerd met de hoogst mogelijke Nederlandse kneuterigheid.
Music styles from around the world, humorous and smartly combined with the highest possible Dutch cosiness
Cirq’ul’aire - “taBl’eaux” (België)
Is een creatief tafereel dat tafelt rond jongleren, diabolo, acrobatie en ritmiek. Twee gekke personages gaan op zoek naar elkaar en zichzelf , ze verbazen en vertederen . 
Tabl’eaux is a creative exhibition using juggling, diabolo, acrobatics and rhythmics. Two crazy characters looking for each other and themselves, they amaze and move. 
KatiNa! (België)
Gracieus, exotisch, krachtig en sensueel! Bezield en getekend door het harde nomadische waterbestaan.
Gracious, exotic, forceful, sensual! Inspired and marked by the hard, nomadic existence in the water environment. 
HouBa samBa (FraNKrijK)
Houba Samba brengt een mix van diverse muziekstijlen in een nieuwe stijl: Samba Rock, een mix van salsa, rock, reggae en Braziliaanse ritmes.
Houba Samba mixes different styles of music into one new style: Samba Rock. Bringing together salsa, rock, reggae and Brazilian rhythms.
aBu eN HaBiB – “a tHousaNd KNives iN oNe NigHt” (België, usa)
Habib introduceert zijn grote meester Abu. Zij presenteren een komische, magische, absurde, show met 4 messen, 3 zwaarden, 2 bijlen en een appel.
Habib introduces his grand maitre Abu. They present a comical, magical, absurd show involving 4 knives, 3 swords, 2 axes and an apple.
masters oF BrassBaNd (iNt)
De razendsnelle ritmische muziek die zij ten gehore brengen samen met een aantal exotische danseressen in prachtige Caraïbische kostuums, vindt haar oorsprong in het carnaval. 
They bring super-fast rhythmic music that finds its origin in carnival, accompanied by some exotic dancers in magnificent Caribbean outfits.
orKestar BraKa Kadrievi (maCedoNië)
“Spetterende zigeunerblaasmuziek” Orkestar Braka Kadrievi is een uit 7 personen bestaande Macedonische zigeunerfanfare.
“Sparkling Gypsy Music” Orkestar Braka Kadrievi is a 7 member Macedonian gypsy brass band.
ComPagNie du mirador-isseo (België, FraNKrijK)
Vermenging van de schoonheid van het kortstondige, een mast, een doek of een zeil op een turbulente zee, kleine muziekjes en grote dromen.
They show you a convergence of beauty of the short-lived: a mast, a canvas or a sail on a restless sea, small music and big dreams. A
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HeNrietta HooPs (Nieuw-ZeelaNd)
Ook al heb je gelijkaardige hoola hoop optredens gezien, dit heb je nog nooit gezien. Henrietta draait in verschillende houdingen met één en meerdere hoela hoops.
Even if you’ve seen hoop acts before, you’ve never seen one quite like this.  Henrietta spins single and multiple hoops in various positions.
tHe BasKetBall joNes sHow (Nieuw-ZeelaNd)
Sean combineert zijn drie grote passies - basketbal, jongleren en basketbal - in deze unieke show.
Sean combines his three greatest passions – basketball, juggling and basketball – to present a truly unique show.  
KuNstmoleN – “de loPeNde Neus” (België)
Het is een echte superneus op zoek naar lekkere geuren en mooie neuzen, goed mogelijk dat de neus jou in zijn zoektocht besnuffelt. 
The nose travels around the world in search of yummy smells, sticking his nose everywhere and sniffing the people around him.  
Car’o’CHieNNo (België)
Niemand weet waar ze vandaan komen, deze brabbelende koffiekletsers. Hun vernuftig gebouwde machine doet er twintig minuten over om 1 kop koffie te zetten. 
Nobody really knows where these maundering coffeemakers come from.  It takes 20 minutes for their ingeniously built machine to make a cup of coffee.  
striNgliNgs (België)
Vandaag is Jeff een vakman in de wereld van de marionetten. Hij brengt u een dynamische voorstelling met een variatie van poppen en muziek. 
Jeff is a professional in the world of puppets. He brings a dynamic act with a variety of puppets and music. 
de steltBloemeN (NederlaNd)
De Steltbloemen, een zeer kleurrijke verschijning: hoog boven het publiek tonen ze hun fleurige pracht. 
De Steltbloemen is a colourful appearance walking high above the audience all the while showing their cheerful beauty. 
tilt (België)
TilT is een muzikaal duo dat nagenoeg geen muziekstijl schuwt en tevens voor de nodige humor zorgt.
TilT is a musical duo that is not afraid of any style of music, in addition to providing much needed humour. 
CirCus tHeater vladimir - vliNder iN Beeld (NederlaNd)
In deze muzikale voorstelling bent u getuige van de ontpopping van een lange rups tot een metershoge vlinder.
In this musical production you will witness the trensformation of a long crawling caterpilar into a towering butter-fly.
trolls, ou l’iNCroyaBle exPéditioN (FraNKrijK)
Narkoz-the-Wise en zijn aanhangers zoeken toevlucht in de mensenwereld. Ze moeten zo snel mogelijk de uitverkorene ontdekken …
Narkoz-the-Wise and his clan seek refuge within the community of men. They need to discover as quickly as possible the chosen man…
de wout aKKermaNs KaPel (NederlaNd)
De kapel marcheert en musiceert op innemende en onnavolgbare wijze waarbij u al snel getuige zult zijn van de onderlinge familiebanden en conflicten. 
The band marches and makes music in a captivating and inimitable way in which you will quickly witness the family ties. 
douBlé aCroBatieK tHeater - ZwemBad-aCt (NederlaNd)
De meeste mensen kunnen zwemmen, maar kunnen de meeste mensen ook schoon zwemmen? En kunnen de meeste mensen ook droog zwemmen?
Most people can swim, but can they also swim in a beautiful way?And can they swim without water?
rePtiel geCKo (België)
Dit unieke reptiel kan minutenlang levenloos stilzitten op zijn rots, tot onze lieve Gecko het voelt kriebelen… en dan is hij niet meer te stoppen…
This unique reptile comes with a rock and it can sit still for several minutes, until our lovely Gecko livens up … and then he is unstoppable…   
l’eBadisCaPHe (België)
Komende van de kern van de aarde, gepiloteerd door Olga en begeleid door professor Sarkovitch, heeft Ebadiscaphe als opdracht afval in Cakes te transformeren.
Coming from the core of the earth, piloted by Olga and conducted by professor Sarkovitch, Ebadiscaphe is commissioned to transform rubbish into Cakes.
soesjie Bar (NederlaNd)
De altijd vriendelijke Japanse gastheer en zijn vreemde chefkok ontvangen u met veel trots in hun mobiele Soesjie Bar. 
The perpetually happy Japanese host and his weird chef proudly welcome you to their mobile Soesjie Bar. 
de watermaNNetjes (NederlaNd)
Dit zijn een stel dwaze blauwe mannen die er alles aan doen om het publiek te verwarren, te choqueren en te vermaken. 
These are a couple of foolish blue men who will do everything to confuse, chock and entertain their audience.
BluBBer ruBBer (NederlaNd)
Deze vieze heren zijn lid van de bijzonderste stam in West Europa. Ze laten zich maar eens in de zoveel jaren zien op straat. 
These dirty guys are members of the most special tribe in Western Europe. You can only see them on the streets a few times a year.   
tumBle CirCus – “adveNtures iN CirCus” (irelaNd/swedeN)
Twee dolle figuren, Kenevil en Tina Machina, stuntelen op hun weg door een gevaarlijk (mooi, moedig en heroïsch) acrobatisch nummer.
Two frantic characters, Kenevil) and Tina Machina,, bumble their way through a dangerous (beautiful, courageous and epic) acrobatic routine. 
le FuNamBule striPtease (usa)
Ben Zuddhist combineert tijdens dit straattheaterfestival originele evenwichtsstunts, komedie, improvisatie, circustechnieken en live muziek.
Ben Zuddhist presents this street festival show involving original balancing stunts, comedy, improvisation, circus skills and live music. 
Passar - duo FlameNCo (NederlaNd)
De flamenco danseres staat bewegingsloos op haar sokkel...De muziek start en langzaam komt ze tot leven...
The flamenco stands without moving on her pedestal…The music starts and slowly she starts to wake up…
aquatoPia (België)
In het diepste van de oceaan bevindt zich een wereld, een wereld die niemand kent! Waar druppels samenvloeien tot levende creaturen. Zij noemen zichzelf Aquatopia. 
In the deepest ocean in the world lies a world nobody knows! Where drops merge together into living creatures. They call themselves Aquatopia.
HamisH & FlamisH – “rePlay oF tHe seCret gardeN” (België)
Deze twee guitige en kortgerokte knapen brengen je een spektakel met jongleeracts en acrobatie doorspekt met absurde en zelfrelativerende humor.
These two mischievous men perform a spectacle with juggling and acrobatics combined with absurd humour. 
Fire oN tHe Nile - love amoNgst tHe Pyramids... (australië)
Jaren van bloed, zweet en tranen hebben voor dit hilarisch stuk van interactief komisch theater gezorgd.
Years of blood, sweat and temper tantrums have resulted in a hilarious piece of interactive comedy theatre. 

TilT (B) 14.30 16.30 15.40 18.00

Reptiel Gecko (B) 14.30 16.00 17.15 

De Watermannetjes(Nl) 16.30 17.30 14.30 

Soesjie Bar (Nl) 17.30 15.00 

Zwembad act (Nl) 15-16-17.30 

Aquatopia (B)  14.30 16.00 17.30

Trolls (Fr) 15.30-17.15 

De Wout Akkermans kapel (Nl) 18.00-16.00 17.00 15.00 

Katina ! (B) 16.00 14.30 

Super Hero Comic parade (Nl) 16.30 17.30 15.00

Le funambule striptease (USA) 14.30-16.30 

Passatempo (Nl) 16.30 14.30 15.10 18.00

Houba Samba (Fr) 17.00 15.00 18.10 16.00

Fire on the Nile (Aus) 18.00 14.30-16.00

Hamish & Flamish (B) 14.30-17.00

Basketball Jones (NZ) 16.00 17.30 14.30 

Henrietta Hoops (NZ) 14.30-16.00 17.30

Tumble Circus (Irl-S) 15.00-17.00 

TilT (B) 18.45 16.45 17.45 15.30 

Blubber Rubber (Nl) 14.30 17.30 16.30 

Enge Buren (Nl) 15.30-17.15 

Boeddha beren (Nl) 15.30 17.00 18.00

Houba Samba (Fr) 17.00 15.00 18.00 16.00

Fire on the Nile (Aus) 14.30 16.00 17.30

Hamish Flamish (B) 15.30-17.00 

Basketball Jones (NZ) 17.30 16.00 14.30 

Henrietta Hoops (NZ) 17.30 14.30-16.00 

Tumble Circus (Irl-S) 15.00-17.00 

Abu en Habib (B,USA) 15.00-17.30 

Stringlings (B) 15,15.30,16,16.30 17.30-18-18.30

L’Ebadiscaphe (B) 16.30 15.00 

Vlinder in Beeld (Nl)  15.00-16.30-17.30 

Car’O’Chienno (B) 16.00 14.45 17.15 

“Tabl’eaux” (B)  16.00 14.30 18.00

Duo Flamenco (Nl) 16.30-17.30 14.30-15.30 

De lopende Neus (B)  17.15 14.30 15.45 

Isseo (B) 14.30-17.15 

De steltbloemen (Nl)  15-16 17-18

Braka Kadrievi (Macedonië) 16.00 17.00 15.00 18.00

Masters of Brassband (Int.) 14.30 16.30 15.30 17.30
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de loCaties vaN Het straattHeater wordeN aaNgeveN door de grote luCHtBalloNs


