Flaumandrum
pipe band (BE)

Flaumandrum wants to take the Highland Pipes
from the (para-) military slide and give it back to
its roots: Music & Dance ... with guts.
Flaumandrum wil de Highland Pipes uit het (para-)
militaire schuifje halen, en terug geven aan zijn
oorsprong: dans & amusement... met ballen.

Kartje Kilo (BE)
Fifteen-love

These ladies play tennis wherever and whenever
it suits them and use every trick in the book to
defeat each other. You will witness an exciting
tennis match, full of passion and deceit.
Deze dames spelen op de meest onmogelijke
plaatsen een tennismatch waarbij ze alle middelen uit de kast halen om de tegenstander te
kunnen verslaan. Luid krijsend brengen ze u een
tennismatch die op het scherpst van de snede
gespeeld wordt.

ARTIESTEN.PERFORMERS

Kartje Kilo (BE)
The Fishbag

Sjaak and Gerrit are two Dutch salesmen who are
trying to sell their newest invention: The Fishbag,
a truly magical invention, allowing you to take a
walk with your favorite goldfish!
Sjaak en Gerrit zijn twee Nederlandse verkopers
die de straat optrekken met de bedoeling u de
nieuwste uitvinding te verkopen: de Fishbag,
een wonderbaarlijke uitvinding waardoor u vanaf
heden met uw goudvis op stap kunt.

Kim Potter (NZ)
The Vinyl Burns Show

People often ask me, why do I know you? How did
we meet? Why are you dressed that way? Let me
explain, once and for all, I’m a good looking man,
charismatic, charming and easy going. I enjoy sharing my genius with the ladies and sometimes the
men are close enough to learn something as well.
Mensen vragen me vaak; waarom ken ik jou?
Hoe hebben we elkaar ontmoet? Waarom ben
je zo gekleed? Laat me dit eens en voor altijd
uitklaren. Ik ben een mooie man, charismatisch,
met charme en vlot in de omgang. Ik geniet ervan
mijn genialiteit te delen met de dames, en soms
zijn de mannen dicht genoeg om er een beetje
van op te pikken.

Gardening no longer at one spot! In a flower walk
decorating the colorful lot. Talking to everyone
with a broad smile, enjoying holiday snapshots
once & a while. Cause when ‘Les Fleurs Sourires’
happens to suddenly appear. It’s full of energy
just like the sun brightening in no time gray days
in a rainbow of fun!
Wandelend rustig verder tuinieren om zo jong
& oud in een fleurige boel te versieren. Met een
brede glimlach spreken ze gelijk wie aan om
samen op het vakantiekiekje te staan.
Verschijnen plots deze schitterende ‘Fleurtjes’,
dan krijgt de meest grijze dag weer volop
prachtige kleurtjes!

Marco Carolei (IT)
Capocomico

The capocomico will take control and direct
situations as if he was a director of an imaginary
film! The word “capocomico” in Italian means the
leader, author, director of the theater company. In
his case it is mostly a joke, since he is alone doing
everything!
De capocomico neemt de controle over en dirigeert
situaties alsof hij een directeur van een imaginaire
film is! Het woord “capocomico” betekent in
het Italiaans de leider, auteur, regisseur van het
theatergezelschap... In zijn geval is het meestal
een grap, omdat hij alleen is en alles zelf doet!

Marcus Halbig (US)
Mr. Marcus

Sitting upon his 13 Foot (4 Meter) unicycle his assistants from the audience let go and run for their
lives while the audience screams out of fear and
anticipation. This action-packed show filled with
stunts, juggling, chainsaws, comedy and fireworks
will enthuse all the spectators and will leave a
lasting impression.
Hij zit op zijn 4 meter hoge éénwieler. Zijn helpers
uit het publiek laten hem los, rennen voor hun
leven en het publiek schreeuwt het uit...
Deze show vol actie, stunts, jongleren, kettingzagen, humor en vuurwerk maakt de toeschouwers
enthousiast en laat een blijvende indruk achter.

Mat Ricardo (UK)

Astonishing, hilarious and the only person in
the world able to put the tablecloth back on an
already set table. Mat Ricardo is one of UK’s most
in-demand comedy variety performers and has
brought the art of a gentleman juggler back to the
international stages where it belongs.
Verbazingwekkend, hilarisch en de enige persoon
in de wereld in staat om het tafelkleed weer
op de gedekte tafel te toveren. Mat Ricardo is
één van de meest gevraagde komieken van het
Verenigd Koninkrijk en heeft de kunst van de
‘gentleman jongleur’ naar de internationale podia
thuisgebracht.

Naat & Druug (NL)

Pikzpalace (BE)
Little Venice

A Group consisting of some 33 enthusiastic musicians, with a special love for Brazilian Sambamusic. A rhythmic challenge for every party.
Een groep van een 33-tal enthousiaste muzikanten
die de Braziliaanse Sambamuziek een warm
hart toedragen. Een ritmische uitdaging voor
elk festival.

This is the story of rude tourists that move
amongst the crowd in a long black lacquered
gondola. While the gondolier sings his melancholic
arias at the top of his voice, his clients make
unvarnished remarks on everything they see.
Dit is het verhaal van botte toeristen die in een
meterslange, zwart gelakte gondel door het
publiek bewegen. Terwijl de gondelier uit volle
borst zijn melancholische aria’s zingt, leveren
zijn klanten ongezouten commentaar op alle
bezienswaardigheden.

Paul Maskell (CN)
Truly Odd show

He has amused and amazed audiences around the
world with his unique blend of charm, zaniness
and amazing feats. From the time he makes his
entrance on a tiny motorcycle to his heart stopping
finale 15 feet up while juggling knives blindfolded!
Hij heeft het publiek over de hele wereld geamuseerd en verbaasd met zijn unieke mix van charme,
grappen en grollen en fantastische prestaties. Vanaf
het moment dat hij zijn entree maakt op een kleine
motorfiets tot zijn hart stoppende finale 4 meter
hoog terwijl hij geblinddoekt messen jongleert.

Peter Mim (DE)
Charlie Chaplin
lebt weiter

Charlie Chaplin, the eternal clown, one of the most
popular roles of our time! He animates, amuses,
flirts and plays, skillfully involving the audience in
his everyday stories, always with the necessary
tact and with a great amount of elegance and
irresistible charm.
Charlie Chaplin, de eeuwige clown, één van de
meest populaire rollen van onze tijd. Hij animeert,
amuseert, flirt en speelt, terwijl hij het publiek vakkundig betrekt in zijn alledaagse verhalen, altijd
met de nodige tact, met een grote hoeveelheid
elegantie en met een onweerstaanbare charme.

Pieter Post (NL)
Mr Jones & Fred the
Amazing Stunt Pig

After spending his entire childhood watching
circuses travel through his hometown,
Mr. Jones decided to fulfill his dream, and start
his own circus. He bought a pig named Fred and
together they started training. You won’t believe
your eyes when they perform some of the oldest
and most dangerous circus stunts…
Na zijn hele kindertijd doorgebracht te hebben
met het kijken naar circussen die door zijn
geboortestad reisden, besloot Mr. Jones een
droom te vervullen, en startte hij zijn eigen circus.
Hij kocht een varken genaamd Fred en samen
begonnen ze te oefenen. Je gelooft je ogen niet
wanneer ze enkele van de oudste en meest
gevaarlijke circus stunts uitvoeren ...

Rani Huszar (AU)
Fantastico

Australia’s Queen of Quirk presents an out of this
world burlesque comedy with a twist of Sideshow,
Circus, Dance and Puppetry. Comedy routines
coalesce in a lively, fun-filled fantasy mesmerizing
and surprising fantasy.
De Australische Koningin van kwinkslagen
presenteert een onwereldse burleske komedie
met een twist van Sideshow, circus, dans en poppenspel. Komische routines smelten samen in een
levendige, leuke fantasie die je zal hypnotiseren
en verrassen.

Reial Companyia de
Teatre de Catalunya (ES)
BunnyMe

A couple of unemployed youngsters put
themselves into a shop window, following a new
Government plan to stimulate employment. The
plan consists of offering trained unemployed
people for sale. They will exhibit their skills in
front of an audience: dancing salsa, charleston,
reggaeton ... in order to be bought, even
disguising themselves as pets!
Een paar werkloze jongeren plaatsen zich in een
winkeletalage, als gevolg van een nieuw regeringsplan om de werkgelegenheid te stimuleren. Het
plan bestaat eruit om opgeleide werklozen te koop
te stellen. Ze moeten zichzelf verkopen door het
demonstreren van: salsa, charleston, reggaeton ...
te dansen en zichzelf te vermommen als huisdier!

Stephanie de
Bruijckere (BE)
Leda na de zwaan

Tahmour Bloomfield (US)
California dreaming
The latest, most realistic creation from the would
be celebrity diva. California hosts a reality TV
show, starring herself! Contestants will compete
for a personalized car, while the “studio” audience
is entertained with comedy, unbelievable hula
hoop stunts, dancing, magic and NO COMMERCIAL
BREAKS!
De nieuwste, meest reële creatie van de wouldbe beroemde diva. California host een reality
TV-show, met zichzelf in de hoofdrol! Deelnemers
strijden voor een gepersonaliseerde auto, terwijl
het “studio” publiek vermaakt wordt met humor,
ongelooflijke hoelahoep stunts, dans en magie
ZONDER RECLAMEBLOKKEN!

Tamara Campbell
and David Evans (AU)
Kiki & Pascal
“Abrakastabya”

We’ve all seen magic before. We have all heard the
term comedy magician, but take your prejudice
and stuff it into your rabbit, because these two
will certainly surprise you. Kiki and Pascal practice
beautiful magic, but who really cares, these two
are truly funny!
We hebben allemaal al eens eerder magie gezien.
We hebben allemaal gehoord van de term humoristische goochelaar, maar neem je vooroordelen
en stop ze in je konijn, want deze twee zullen je
verbazen. Kiki en Pascal beoefenen prachtige
magie, maar wie interesseert dit, deze twee zijn
echt wel grappig!

Teatrapo (CL)
Sophia, a true love story
A love and hate story between Francisco and his
puppet Sophia. She is selfish, provocative, a foam
diva. During the show Sophia, in an atmosphere
of music, dance and humour, changes reality
into fantasy.
Een verhaal van liefde en haat tussen Francisco
en zijn marionet Sophia. Ze is egoïstisch,
provocerend, een diva uit schuim. Tijdens de show
verandert Sophia, in een sfeer van muziek, dans
en humor, de werkelijkheid in fantasie.

The Funky Street Band
(BE)

The Funky Street Band is a band who will surprise
you into an unknown ambiance. Jimmy Hendrix
or AC / DC, Mink DeVille or Ry Cooder, Franz
Ferdinand or Dick Dale, you can’t think of a music
style or The Funky Street Band has some in their
repertoire.
The Funky Streetband is een band die je overrompelt in een ongekende ambiance.
Jimmy Hendrix of AC/DC, Mink DeVille of Ry
Cooder, Franz Ferdinand of Dick Dale, je kan geen
genre bedenken of The Funky Streetband heeft er
iets van in huis.

Tony Rooke (AU)

25-26-27-28
JUNI

Tony flies from skill to skill in a show of
breathtaking physical comedy. The audience
laughs and gasps at his comic torn and restored
newspaper routine and the famous Houdini act,
where he is handcuffed, blindfolded, locked in a
tiny box and speared through the body. Will he
escape in 10 seconds or will he spend the rest of
his life trapped in the box?
Tony stelt zijn vaardigheden tentoon in een
adembenemende show van fysieke komedie.
Het publiek lacht en snakt naar adem tijdens zijn
gescheurde krant en beroemde Houdini act, waar
hij geboeid, geblinddoekt, opgesloten in een doosje
en door zijn lichaam gespietst wordt. Ontsnapt hij
in 10 seconden of zit hij de rest van zijn leven in de
doos gevangen?

20-21 JUNI
VUURWERK

Zuiderkaravaan trekt
ten Onderwijs (BE)

aan
Afsluitend MAASMECHELEN
r!
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CENTER M2

In 2010, the Southern Caravan travels through
Limburg with the ‘To Educate’ parade and the
‘Talent Palace’. The caravan combines location
theater with an animated experimentation area.
Talent development here and in the South like e.g.
training and education, are the key to evolvement.
De Zuiderkaravaan trekt in 2010 Ten Onderwijs
doorheen Limburg met de Ten Onderwijs parade
en het Talentenpaleis. De karavaan combineert
locatietheater met een geanimeerde experimenteerruimte. Talentontwikkeling als sleutel tot
ontwikkeling, hier en in het Zuiden staat centraal,
met als voorbeelden onderwijs en vorming.

COMMERCIEEL CENTRUM

26-27 JUNI
MAASMECHELEN VILLAGE
SHOPPING CENTER M2
COMMERCIEEL CENTRUM

Leda invites you to come closer and get in touch
with the beauty of the pregnant Leda Maybe you
can touch her for good luck.
Leda nodigt je uit om dichter te komen en
in contact te komen met de schoonheid van
de zwangere leda en misschien mag je haar
aanraken, want dat brengt geluk.

v.u. Erik Kortleven

She is a 19th century circus artist determined
to perform the greatest show on earth! With the
help of her dedicated assistant (Jeremie Ravon),
volunteers and a unique aerial rig, the show
becomes a thrilling and hilarious circus act.
Zij is een 19e-eeuwse circusartieste vastbesloten
om de grootste show ter wereld op te voeren!
Met de hulp van haar toegewijde assistent
(Jeremie Ravon), vrijwilligers uit het publiek en
een uniek staketsel, wordt de show een
spannende en hilarische circus ervaring.

Make it all up (BE)
Les Fleurs Sourires
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Einel Gury (IL)
Juicy Lucy Circus show

een nieuwe belevenis achter elke hoek • www.MaasmechelenLeisureValley.be

een nieuwe belevenis achter elke hoek www.MaasmechelenLeisureValley.be
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ZATERDAG 26 JUNI
ARTIESTEN / PERFORMERS

Abysses (BE)

ZONDAG 27 JUNI

Specifieke locaties van de optredens zijn
aangeduid met letters A t/m N (zie plan)

1. PAUWENGRAAF

2. SHOPPING CENTER M2

3. MAASMECHELEN VILLAGE

15:30 (K > L)

16:30 (B > D)

14:15 (G > I)

14:30 / 16:45 (A)

15:00 / 17:15 (I)

Asaf Barsella (IL)
Banda Topa Tinga (NL)
Barry gould (US)
Bataclãn (BE)
Becky Hoops (CN)
Ben Bryant (AU)

15:30 (A)

17:15 (E) / 13:45 (I)

15:00 / 16:30 (L)

17:30 (A)

14:00 (I)

16:00 (K) • 14:30 / 16:00 / 17:15 (M)

14:30 (A)

13:00 (E)

14:30 / 16:00 / 17:30 (L)

14:00 / 16:00 (A)

17:30 (H)

Cie Ebadidon (BE)
Coper animatie (BE)
DADO (CN)

17:00 (J )

14:30 / 15:45 (B > D)

Kartje Kilo (BE) Fifteen-Love

Make it all up (BE)

17:30 (L) • 16:15 (J)

14:45 (C)

16:15 (L > M)

14:30 (B > D)
15:00 / 16:15 / 17:30 (C)

15:30 / 17:00 (L)

Mat Ricardo (UK)
Naat & Druug (NL)

16:30 (N) / 17:30 (J)

Paul Maskell (CN)

14:30 / 16:30 (G)

14:00 (A)

13:00 (E)

14:00 (C)

13:30 / 17:00 (G) • 16:30 (I)

15:00 / 16:00 / 17:00 /18:00 (D)

14:00 / 15:00 / 16:30 / 17:30 (F)

Pieter Post (NL)

15:00 / 16:45 (E)
14:30 (J > K)

15:30 (B > D)

17:00 (E > G)

Rani Huszar (AU)

16:00 (K)

17:00 (B)

13:30 / 15:30 / 17:00 (H) • 14:00 (E)

Reial Companyia

15:00 / 17:00 (K)

14:15 / 15:30 (C)

17:30 (K)

16:15 (B)

16:00 / 17:00 (J) • 15:30 / 17:00 (L)

14:30 (D) • 14:30 (B)

15:00 / 16:00 / 17:30 (J)

16:15 (C)

Tahmour Bloomfield (US)
Tamara Campbell
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PAUWENGRAAF
KRUINDERSWEG

2

SHOPPING CENTER M2

3

MAASMECHELEN VILLAGE

14:00 (H)

13:00 / 14:45 (G)

and David Evans (AU)
Teatrapo (CL)

14:30 / 15:30 / 16:30 (K)

13:00 / 15:30 / 17:00 (F)

The Funky Street Band (BE)
Tony Rooke (AU)
Zuiderkaravaan trekt ten
Onderwijs (BE)
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11:30 (E) / 12:30 (I)
15:00 / 16:30 / 17:30 (K)
14:30 / 17:30 (M)

This completely over-the-top Barbie parody
brings the absurdity of modern-day vanity into
the spotlight. Going from her excessive need
for big hair, boobs and “perfect” lipstick, to her
constant need for appreciation.
Deze volledig over-the-top Barbie parodie brengt
de absurditeit van de hedendaagse ijdelheid in de
schijnwerpers. Van haar buitensporige behoefte
aan een grote haardos, borsten en “perfecte”
lippenstift, tot haar constante behoefte aan
waardering.

Banda Topa Tinga (NL)

A lovely, subtle and sophisticated clown, who has
perfected the tone and the power of the smallest
suggestive idea. In this show dado presents a
hypnotic array of original props and physical
comedy and an incredible assortment of unusual
Instruments of eccentricity.
Een beminnelijke, subtiele en geraffineerde clown,
die de toon en de kracht van de kleinste suggestieve gedachte heeft geperfectioneerd. In deze
show presenteert DADO een hypnotiserende reeks
van originele rekwisieten, fysieke comedy en een
ongelofelijk aantal zonderlinge instrumenten.

Ben Bryant (AU)
Benny B

Daniel Oldaker (AU)
Live Flavor

Barry gould (US)

de Teatre de Catalunya (ES)
Stephanie de Bruijckere (BE)

DADO (CN)
Mon-oncle le bossu

14:15 / 15:45 / 17:30 (B)

Straatfeest op de Kruindersweg (N)

met Nationale rallyrit van Vespa’s, tentoonstelling oldtimers &
vanaf 16u30 BBQ met optredens.

Jokes rain down like the lash of a whip.
Apparently without effort, balls, clubs and torches
whirl through the air. His show is a firework of
unexpected punch lines, biting irony and well
considered undertones exploding in rapid
succession, playfully combined with juggling.
Grappen regenen als zweepslagen naar beneden.
Schijnbaar zonder inspanning vliegen ballen,
knuppels en fakkels door de lucht. Zijn show is
een vuurwerk van onverwachte clous, bijtende
ironie met een weldoordachte ondertoon die
elkaar in sneltempo opvolgen, speels
gecombineerd met jongleren.

Bataclãn is a marching band of 10 drummers and
cheerleading samba queens. Time after time they
succeeded in amusing the audience with their
energetic, overwhelming Afro-Brazilian rhythms;
it’s impossible not to get into the grove!
Bataclãn is een 10 koppige “marching band”
van percussionisten en cheerleadende danseressen van de samba. Keer op keer weten zij de
luisteraars te vermaken met hun opzwepende
Afro-Braziliaanse ritmes; onmogelijk om bij stil
te blijven staan!

Benny B “The Crazy Australian” You never know
what to expect from this show... However, two
things are guaranteed - laughter and amazing
circus skills!!!
Benny B “De gekke Australiër” Je weet nooit wat
te verwachten van deze show ...
Er zijn echter twee dingen gegarandeerd, gelach
en verbazingwekkende circustechnieken!!!

Coper animatie (BE)
Le monde de Quilonia

Get carried away in the wondrous world of
Quilonia. The Monarchs and their Truegillios can
bring you to ice-cold, frozen quietness. Thank goodness there’s always the True to put things right.
Laat je meevoeren in de wereld van Quilonia.
Het Koningspaar en hun Truegillios kunnen jou
meevoeren in een onbeweeglijke, ijzige stilte.
Gelukkig is de True er om alles weer op het
rechte pad te brengen.

Master and maestro of the moment physical
comedian Daniel Oldaker graces the stage with
his ever absurd antics, sharing unbridled fun and
frivolity with his audience.
Master en maestro van het moment Fysieke
komiek Daniel Oldaker siert het podium met zijn
immer absurde capriolen, en deelt ongebreidelde
lol en frivoliteit met zijn publiek.

Cie Ebadidon (BE)
Ice Cream Dream

An ice cream carriage (1930’style). Two ice cream
salesmen: One valuing ease and efficiency. The
other preferring the difficult path of craftsmanship.
After several attempts of seducing the customer;
both characters will eventually have to confront
each other. Lucinda and Giovanni will take us on a
guided tour in the ice-cold universe of ice cream.
Een ijskar (1930’stijl). Twee ijsverkopers: De ene gemak en efficiëntie waarderend. De andere voorkeur
gevend aan het moeilijke pad van de ambachtelijke
manier. Na een aantal pogingen om klanten aan
te trekken; gaan beide personages met elkaar in
conflict. Lucinda en Giovanni nemen ons op een
gegidste tour in de ijskoude wereld van ijs.

PERFORMERS.ARTIESTEN

Pikzpalace (BE)

15:00 / 16:30 / 17:30 (H)
13:00 (G) • 13:00 / 15:15 / 17:15 (I)
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PROGRAMMA.PROGRAMME

Peter Mim (DE)

14:45 / 16:00 (F) • 17:30 (G)

15:30 / 17:45 (C)

Becky Hoops (CN)
Barbie Parody

Music and choreography are the basis of every
Banda Topa Tinga performance. The band plays
with original Brazilian instruments. Passion and
emotion are important ingredients of this music
with its South-American touch, so: FEEL THE BEAT!
Muziek en choreografie vormen de basis van elk
optreden van Banda Topa Tinga. De band speelt
op originele Braziliaanse instrumenten. Door het
Zuid-Amerikaanse karakter van de muziek zijn
passie en emotie belangrijk ingrediënten, dus:
FEEL THE BEAT!

17:00 (C)

Marco Carolei (IT)
Marcus Halbig (US)

3

14:00 (G) / 17:15 (N)

14:30 / 15:45 (J)

Kartje Kilo (BE) Fishbag
Kim Potter (NZ)

16:15 (A)

I

E

15:00 / 17:00 (A) • 15:15 / 17:30 (A)
15:15 (J)

H

F

14:00/15:00/16:45 14:30/16:00/17:30(E)

Einel Gury (IL)
Flaumandrum pipe band (BE)

G

13:30 (I)

Daniel Oldaker (AU)

Asaf Barsella (IL)
Asaf’n Roll

When Rock was just a stone, one man came
and changed it all...” Circus, comedy, charm
and great music brought to you by the man who
proves that Rock ‘N Roll is not dead – it just
smells funny.
Toen “Rock” nog gewoon “een steen” was,
veranderde een man het allemaal ... “Circus,
humor, charme en geweldige muziek gebracht
door de man die bewijst dat Rock ‘N Roll niet
dood is- er zit alleen een grappig reukje aan.

14:30 / 16:00 (F)

15:30 / 17:00 (K)

Bataclãn (BE)

A clarinet player, a trombonist, a sax player, an
actress-percussionist. Half-human, half insect,
they take you along on a trip across the seasons
with their original music, fluttering between the
circle of life and emotions.
Een klarinettist, een trombonist, een saxofonist,
een actrice percussionist. Half mens, half insect,
nemen ze u mee op reis doorheen de seizoenen
met hun originele muziek, fladderen tussen de
cirkel van het leven en emoties.

12:00 (E) / 13:00 (H) / 14:00 (F) / 15:30 (G)
14:30 (J) • 15:00 / 16:30 (M)

Abysses (BE)
Crac Boum Rue
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