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BRADERIE
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Passeggiata 
Veneziana 

Piccoloband 

Pulsar 

Slinkie Love 

STOEL”gang”

Sublimit 

The Human Knot 

The Shirlee Sunflower 
show

The weather show 

Toi et Moi

Tutti frutti

Venezianische 
Fantasie

Vooruit met de kuit

Wastelanders

Met hun magische bewegingen toveren ze een wonderbaarlijke sfeer. De vorstelijke Rugatinoʼs worden bijgestaan door zotskappen uit 
de Commedia dellʼ Arte Arlecchino en Berlino.
With their magical movements, they create an amazing atmosphere.  The royal Rugatinoʼs are supported by Arlecchino and Berlino, 
the harlequins of the Commedia dellʼArte.
Dit Limburgse dixieland bandje brengt je o.a. uitbundige jazz uit de swingperiode
This Dixieland-band from Limburg will bring you energetic jazz from the Swing Era.
Twee lichamen op zoek naar balans door kracht en flexibiliteit, in perfectie en theatrale charme: een “acro-balance”-performance.
Two bodies looking for balance through force and flexibility, creating an atmosphere of perfection and theatrical charm: a breathtaking 
performance of acro-balance.
Het charmante liefdesverhaal van deze twee enorme spiralen moet u absoluut gezien hebben.
The charming love story of these 2 giant slinkies is a true must-see.
Een aantal excentrieke figuren, evenveel stoelen en een ladder. Dat zijn de ingrediënten van deze show.
A few eccentric characters, an equal amount of chairs and a ladder.  Those are the ingredients to this show.
U zult ademloos toekijken als deze acrobaten hun stunts opvoeren, mis hun verbazingwekkende “hand tot hand” balanceer-act niet!
These two acrobats will leave you breathless; donʼt miss their amazing hand-to-hand balancing act.
Met een mix van traditionele vaudeville, circus sideshow en geschifte komedie, is THE HUMAN KNOT een onafhankelijke, met prijzen 
overladen “freakshow” voor het hele gezin!
A mix of traditional vaudeville, circus sideshow and twisted comedy, THE HUMAN KNOT is an independent, self-contained, award-winning 
freak-show suitable for the whole family!
Met haar charmes zal Shirlee moeiteloos een plekje in uw leven weten te veroveren. Zij zal uw dag opfleuren en u een nieuw inzicht 
schenken op het vlak van liefde en daten.
Shirlee will charm her way into your life. She will lighten up your day and give you a new-found insight into the ways of love and dating.
Deze bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk brengen het weer uit hun thuisland met zich mee!
These visitors from Great Britain bring their home countryʼs weather with them!
Ze duiken op, uit het niets tussen de mensen. Stilstaan doen ze maar even... Man en vrouw, of toch niet? 
They emerge from nowhere, hidden in the crowd.  For only a brief moment, they stand still... Husband and wife, or are they?  
Twee zusjes op zoek naar de perfecte bootsman brengen u een combinatie van zwemlessen, slapstick en acrobatie met als finale een 
waterskishow vol hartverlammende stunts... en dit allemaal op het droge!
Two sisters take you through swim routines, slapstick and acrobatics, as they search for the perfect boatswain. The finale is a heart 
stopping stunt waterskiing show...all on dry land!
Deze Kleurrijke figuren toveren je naar de dromerige wereld vol illusies van het Venetiaans carnaval.
These colorful performers will take you to the world of Venetian carnival, dreamy and full of illusions.
Een stelletje ongeregeld dat succes oogst door zich tegen wil en dank te profileren als een bende dolle majoretten en rare muzikanten.             
An odd bunch, successfully yet reluctantly profiling themselves as a bunch of crazy drum majorettes and strange musicians.
Deze piraten van de toekomst leven van het afval van de ʻmoderne beschaving .̓ Met hun bizarre voertuigen, geconstrueerd uit 
schroot, ʻzeilenʼ zij door de straten op zoek naar alles wat van waarde is en kan worden hergebruikt.
These pirates from the future live off the garbage of our “modern civilization”.  With their bizarre vehicles, built from scrap, they 
“sail” through the streets looking for everything of value that can be recycled.

3

v.u
. E

rik
 Ko

rtl
ev

en

folder.indd   1 16-06-2008   21:06:38



:  ZATERDAG 28 JUNI :  ZONDAG 29 JUNI
PR

O
G

R
A

M
M

A
.P

R
O

G
R

A
M

M
E

ARTIESTEN / PERFORMERS 1. PAUWENGRAAF 2. SHOPPING CENTER M2 3. MAASMECHELEN VILLAGE

PER
FO

R
M

ER
S.A

RTIESTEN
Twee Britse toeristen reizen samen met hun auto “Jonathy 42” richting Mexico!
Two British tourists with their car “Jonathy 42” travelling together to find Mexico!
Theaker von Ziarno, luchtacrobaat - zeven meter hoog in de lucht, ʻRiggerʼ en Stuntvrouw  – rechtstreeks uit de weidse Australische 
“Outback” – voor het eerst in België!
Theaker von Ziarno, Aerialist - seven meters in the Air, Rigger and Stunt Woman - straight from the great Ozzie ʻOutbackʼ- 
performing for the first time in Belgium!
Een groep bestaande uit een 20-tal enthousiaste percussionisten die de Braziliaanse Samba-muziek een warm hart toedragen.
A group consisting of some 20 enthusiastic percussionists, with a special love for Brazilian Samba-music.
Toeschouwers over de hele wereld hebben zich al perfect weten vermaken met Bobarino Gravittiniʼs Big Underwear Spectacular.
Audiences around the world have totally and completely enjoyed Bobarino Gravittini and his Big Underwear Spectacular.
Een komische show met een combinatie van traditioneel en modern circus. 
Sfeer en personages zijn geïnspireerd door de reizende circusgezelschappen van de jaren ʼ20 en ʼ30.
A comedy show that combines traditional and modern circus. The ambiance and characters are inspired by the travelling 
circus companies of the 1920ʼs and 1930ʼs.
Deze vier gezellige, maffe, vrolijke en zingende zusjes, maken van ieder evenement ÉÉN GEZELLIG GROOT FEEST! 
Four friendly, crazy, cheerful and singing sisters, capable of turning any event into ONE BIG PARTY!
Sommige zien ze als Machoʼs, andere eerder als maffiosi, of zelfs bodyguards. Ze zijn het allemaal, maar toch zijn ze gentlemen.
Some people see them as machos; others think they are Mafiosi or even bodyguards.  
The truth is, they are all of the above but still remain gentlemen.
Grote blik, zeldzame stemmen en aanwezig bij iedere gebeurtenis. Niet van hier, maar heel nieuwsgierig over hun landingsplaats.
A big glance, rare voices and omnipresent. They arenʼt from around here, but they are very curious about where theyʼve landed.
In kimono gehulde entertainers zijn specialisten in traditioneel Japans jongleren. Allerlei voorwerpen laten zij op de top van een paraplu 
rondtollen. Een draaitol doet aan koorddansen.
Entertainers in “kimono” perform traditional Japanese juggling. Various objects are spun around on the top of an umbrella. A spinning 
top does tightrope walking.
Deze kleurrijke dames met Latijns-Amerikaanse roots brengen je mooie typische dansen uit hun thuisland.
These colorful ladies with Latin-American roots will show you the beautiful and typical dances of their home country.
Mix van salsa, merengue, calypso en samba. Van zodra je het hoort begint je lichaam automatisch te shaken, zelfs als je niet kan dansen.
A mixture of salsa, merengue, calypso and samba. From the moment you hear it, your body automatically starts shaking, even if you 
arenʼt a good dancer.
De enige twee komieken van Duitsland op zes benen. U zult ongetwijfeld genieten van deze show!
Germanyʼs only two comedians on six legs, you will certainly enjoy their show!
Jonnieʼs fenomenale intelligentie en improvisatietalent bewonderen is nooit verloren tijd. Zijn publiek vertrekt steeds met een 
onuitwisbare herinnering aan zijn optreden.
Admiring Jonnies amazing quick wit and improvisation is time well spent. His public will always leave with an unforgettable souvenir.
De laatste der drakenhoeders op pad met een springlevend drakenskelet!
The last of the dragon guards, traveling around with a dragon skeleton which is very much alive!
Het nieuwste exportproduct van Engeland: Human Furniture! De comfortabele armstoel staat voor u klaar, let op: hij achtervolgt u constant...
The latest product from England, Human Furniture! A comfortable armchair is always at your service, because it will follow you around... 
Een strenge meesteres is van plan een fanfare af te richten, maar dan niet via het harmoniemodel. Ze gelooft meer in het spel der dominantie. 
A harsh mistress is planning to train a brass band, but not through a model of harmony. She prefers the game of dominance.
Eens om de 30 jaar worden de deuren van de ijswereld Quilonia geopend. De Gwipas en Gwimillioʼs grijpen dan hun kans om de 
mensen terug aan het lachen te brengen.
Once every 30 years, the icy world of Quilonia is opened.  The Gwipas and Gwimillioʼs take this chance to make people laugh again.
Lokomotiv is een muzikale stoomtrein met 20 wagonnetjes. Ze mélangeren diverse invloeden en maken er een feest van. 
Lokomotiv is a musical steam train with 20 wagons. Mixing a wide range of influences, they get the party started.
Deze zanger-acteur van Portugese afkomst vergast de voorbijganger op een komisch optreden in zijn vernuftig gebouwd wagentje. 
Singer and actor with Portugese roots who treats passers-by to a comical performance in his ingeniously built little car.
Deze slagwerkgroep brengt je een muzikaal spektakel waarbij je hun ritmes lang blijft horen!
This percussion band plays a spectacular piece of music, their rhythms will linger in your mind for a long time!
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Agathe et Léopold (B)

Arty MS (AU)

Batida Mestreech (NL)

Bobarino Gravittini (US)

Cirque No Problem  (IL)

De zotte zusjes (NL)

Die Gentlemen (D)

Die Quassler (D)

Edo-Daikagura (JP)

Enlace Latino (B)

Eternity (NL)

Florin und Kato (D)

Give me 5 (D)

Heeren Ottfriedt (B)

Human Furniture (UK)

Le petit hermenie (NL)

Les Voyages de Gwipaz (B)

Lokomotiv (B)

Luis Borges (P)

OdOO (NL)

Passeggiata Veneziana (B)

Piccoloband (B)

Pulsar (CL)

Slinkie Love (UK)

STOEL”gang” (B)

Sublimit (JP)

The Human Knot (AU)

The Shirlee Sunflower show (AU)

The weather show (UK)

Toi et Moi (B)

Tutti frutti (AU)

Venezianische Fantasie (D)

Vooruit met de kuit (B)
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