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ARTIESTENARTISTS
BIKE PARADE (NL)
Prachtige fietsobjecten,
betoverende dansers en witte
verschijningen worden door de
straten gereden. De danseressen
bewegen in hun feeërieke
kostuums op muziek.
Wonderful bicycle objects, a combination of fairy tale dancers and
white figures. They ride through
the streets and dance on music.

krijgt deze boys misschien wel
uit hun kleren. Gillende fans
verzekerd!
Just Another Boyband? Is a trio
of jugglers presenting a tribute
to the ‘boyband style’, or is it a
parody? Impressive jugglers with
pins and diabolos of course, but
what to think of amusing dancing
steps and a flawless playback?
And, who knows, perhaps an
enthusiastic audience will really
get these boys to strip as well?
Screaming fans for sure!
ZO/SU: 15.45 G · 17.15 G

ZO/SU: 17.45 G · 17.00 B · 15.45 C

BIKERINA, BMX BALLET (NL)
Wat zielig, de Ballerina werd
alweer in de steek gelaten door
haar danspartner. Maar ze vindt
ook zonder de mannen een
weg. Bereid u voor op een heel
speciale Pas de Deux met interessante beelden en contrasten
zoals je ze eerder nog niet hebt
gezien!
The poor Ballerina has been
stood up again by her dance
partner. But, even without men,
she finds her way. Prepare
yourself for a very special Pas de
Deux with interesting images
and contrasts like you’ve never
seen before.
ZA/SA: 15.00 C · 16.15 C · 17.00 C

CIE CIRKO SENSO,
2 HANDS 3 FEET (FR)
“2 hands 3 feet”: Een vreemde
spin, grappige wezens, grote
ronde ogen, herhalende transformaties, een hand, twee handen,
drie voeten ... Door het mengen
van de disciplines - handenstand, tollen, poppenspel, dans,
elektro-akoestische muziek…
“2 hands 3 feet”: A strange
spider, funny creatures, big round
eyes, repeating transformations,
a hand, two hands, three feet...
By mixing the disciplines – handstands, squirming, puppetry,
dance, electro-acoustic music...
ZA/SA: 16.15 D · 17.30 D
ZO/SU: 15.00 D · 16.45 D

CIE. ERECTUS, ANGELO MA
NON TROPPO (FR)
Net engeltjes. Werklieden uit
het hiernamaals met een missie. Eenmaal op aarde krijgen
menselijke driften hen in hun
greep en ziet alles er ineens
kinderlijk eenvoudig uit. Op
clowneske wijze zoeken ze hun
weg in de samenleving. Kwetsbaar en heen en weer geslingerd
door hun lusten en lasten, spelen
zij een spel en krijgen altijd de
lachers op hun hand.
They are like angels. Workmen
from the afterlife with a mission. Once on earth, human
instincts get them in their grip
and everything suddenly looks
childishly simple. In a clownish
way, they search their way into
society. Vulnerable and haunted
by their hunger lust and burden,
they play a game and are always
good for a laugh.
ZA/SA: 15.15 D · 16.45 F
ZO/SU: 16.30 B · 17.45 C

CIRQ’ULATION LOCALE, JUST
ANOTHER BOYBAND? (BE)
Just Another Boyband? Is een
jongleertrio die een ode brengt
aan de ‘boyband’ of is het eerder
een parodie? Indrukwekkend
jongleren met kegels en
diabolo’s, zeker weten, maar wat
dacht u van leuke danspasjes en
een foutloze playback… En wie
weet, een enthousiast publiek

CORPUS, LE GRAND PEEP
SHOW (CA)
Een grote Peep Show tent, het
geluid van carnavalsmuziek.
Binnen twee marionetten die
een ongebruikelijk hofmakingsritueel uitvoeren. Gekleed in
zwarte pakjes, communiceren ze
alleen door aanraking. Voor de
nieuwsgierige, is een privé Peep
Show aan de achterkant.
A large Peep Show tent, the
sound of carnival music. Inside,
two marionettes perform an
unusual courtship ritual. Dressed
in black bodysuits, they communicate only by touch. For the really curious, a private Peep show
is also available at the back.
ZA/SA: 15.15 E · 17.00 E
ZO/SU 15.00 E · 16.30 E

DDF, JUMP ROPE (BE)
DDF is het professionele entertainment team van Planet Jump
Rope. Het team begon in 2003
als wereldkampioen in rope skipping met optredens. De show

was onmiddelijk een groot succes en DDF werd een zeer vaak
gevraagde internationale act.
DDF is the professional entertainment team of Planet Jump
Rope. It ALL began in 2003 when
they started to perform shows as
World Champions of rope skipping. Immediately the show was
a huge success and DDF became
a very popular international act.
ZO/SU: 14.45 F · 16.45 H · 18.15 A

DYNAMOGÈNE,
LA TORPÉDO SWING (FR)
Twee kerels - wanhopig
zot, komen een explosieve
demonstratie van hun vervloekte
muzikale machines geven: de
Torpedo Swing. De beroemde
voorvader, de stichter van de
Dynamogène Company, een
satanisch ritme had ontdekt dat
later rock-’n-roll is geworden.
Zonder te liegen, Chuck Berry,
Jimmy Hendricks en anderen
hebben alles van hem gestolen.
Two fellows – desperately
crazy, come to give an explosive
demonstration of their damned
musical machinery: the Torpedo
Swing. The famous ancestor,
the founder of theDynamogène
Company, had discovered a
satanic rhythm which had later
become Rock’n’roll. Without
lying, Chuck Berry, Jimmy Hendricks and others have nothing
but stolen everything from him.
ZA/SA: 16.00 A
ZO/SU: 15.45 D · 17.30 D

JONAS & FRIENDS, HET
KLEINSTE ORGELTJE TER
WERELD (NL)
‘Het kleinste draaiorgeltje ter
wereld’ is een curiositeit die op
nostalgische kermissen niet zou
hebben misstaan. Het minuscule
orgeltje is nog geen twee
centimeter groot en draait echt!
Het welbekende draaiorgelaapje
heeft echter geheel tegenovergestelde proporties.
“The world’s smallest music box”
is a nostalgic curiosity suitable for
fairs. The tiny organ is not even

two inches tall and really plays!
The well-known organ monkey,
however, has completely opposite proportions.
ZO/SU: 14.30 B · 16.30 H

JORDI VIDAL, CHRYSALIS (ES)
Alles is aan verandering onderhevig: de natuur, de mens, de
wereld. Een man en een vrouw
maken met dans, acrobatiek
en een touw een reis naar een
nieuw leven, waarbij obstakels
op een tumultueuze wijze van
de baan geruimd worden in een
gepassioneerde voorstelling.
Everything changes: nature, man,
the world. A man and a woman
use dance, acrobatics and rope
to travel to a new life, where obstacles are tumultuously tamed in
a passionate performance.

met een krachtige, energieke en
grappige show.
KEKO YOMA is an independent
band who combines Rock, Ska,
Latin Rhythms, Comedy Theater
and several typical American and
Australian instruments, giving
life to a powerful, energetic and
funny show.
ZA/SA: 14.00 F · 15.00 F · 16.00 F ·
17.00 I · 18.30 H
ZO/SU: 14.00 E · 15.15 H · 16.15 A ·
17.45 I · 18.45 J

ZA/SA: 15.45 B · 18.15 B
ZO/SU: 15.30 B · 17.45 B

KEELAN AND CHARLOTTE
(UK)
Quick Change is de unieke kunst
van het onmiddellijk wisselen
van de ene stijl en kleur van pak
naar de andere. Het hoogtepunt
van de act laat het publiek met
verstomming achter als een
regen van zilveren confetti over
Charlotte neerdaalt en haar jurk
visueel verandert van een zwarte
en oranje jurk naar een zilveren
baljurk.
Quick Change is the unique art
of instant costume transformations from one style and colour
of costume to another. The
climax of the act never fails to
bring the audience to their feet
as a shower of silver confetti
pours over Charlotte as her dress
visually changes from a black
and orange dress to a silver ball
gown...
ZA/SA: 15.00 B · 16.30 B · 18.00 B

KEKO YOMA (CHILI)
Keko Yoma is een onafhankelijke
band die rock, ska, latin-ritmes,
Comedy Theater en een aantal
typische Amerikaanse en Australische instrumenten combineert

LES FANFOIREUX (BE)
Na hun 56e wereldtournee zijn
Les Fanfoireux terug in Brussel,
bestelwagens stuk en versleten
schoenen, en pakken ze hun koffers en hun gemengde klanken
uit. De positieve energie en
levensvreugde die hen voortdrijft
verricht wonderen in binnen- en
buitenland.
56 travels around the world later,
vans broken and weared out
shoes, les Fanfoireux are back in
Brussels, ready to unpack their
luggages and mixed sounds.
Positive energy and happiness
among them often achieve miracles on gigs and travels around
Belgium and abroad.
ZO/SU: 15.00 G · 17.15 A

LODOS-FANFAR (BE)
Lodos Fanfare is een Balkanfanfare uit Gent samengesteld uit
Gentenaars, Bulgaren en Turkse
muzikanten.
Lodis Fanfare is a Balkan band
composed of people from Gent,
Bulgarians and Turkish musicians.
ZO/SU: 15.00 A · 16.00 I · 17.30 E

LOS FANDANGOS,
THE MUSIC BOX (ES)
De Music Box is een show
over de transformatie van een
bedelaar en een caravan in een
prachtige ballerina en een gigantische jukebox. Lulu, een brutale
ballerina raakt bevriend met een
oude levensgrote teddybeer,
die haar uiteindelijk redt als ze
vast komt te zitten in haar eigen
muziekdoos.
The Music Box is a show about
the transformation of a street
beggar and a caravan into a
beautiful ballerina and a gigantic
music box. Lulu, a cheeky ballerina befriends an old life-sized
teddy bear, who eventually
rescues her when she gets stuck
inside her own Music Box.
ZA/SA: 16.00 G
ZO/SU: 15.45 H · 17.45 H

universal sex appeal can only
find release in the arena-rocking
anthems of his favourite super
group, Queen.
ZA/SA: 15.45 A · 17.00 G

MASTANGO (NL)
MasTango is een gloednieuw
origineel nummer, een ‘pas
de deux’ voor gitarist en
luchtacrobate. Esther en Paul
acteren woordloos terwijl Esther
de meest onwaarschijnlijke (en
uitdagende…) poses aanneemt
in de 5 meter hoge mast.
MasTango is a brand-new
original act, a’ pas de deux’ for
guitar player and aerial acrobat.
Without words, Esther and
Paul act while Esther shines
in astonishing (and elegant...)
poses in her high pole.
ZO/SU: 15.30 A · 16.45 A · 18.00 A

MARIO QUEEN OF
THE CIRCUS (USA)
Een geboren showman en een
expert in zowel circus technieken
en komedie. De hilarische show
variéténummers van de Latijnse
Lothario hebben publiek over
de hele wereld verbaasd. Mario
‘s unieke mix van complexe
jongleertrucs en universele
sex-appeal komt alleen vrij in de
arena rocking anthems van zijn
favoriete supergroep, Queen.
A born showman and expert in
both circus artistry and comedy.
The Latin lothario’s hilarious show
and irresistible variety numbers
have wooed audiences all over
the world. Mario’s unique mix
of complex juggling tricks and

NOMAD SWING &
THE DIPSY DOODLES,
SWINGZAPOPPIN (BE)
Met “Swingzapoppin” slaan
Nomad Swing en The Dipsy
Doodles de handen in elkaar en
creëren een ludieke ambiance
die u meevoert naar de sfeer
van de Savoy Ballroom en de
Cotton Club uit de jaren ‘30-’40,
Harlem, NY. Begeleid door een
live orkest laat Swingzapoppin je
genieten van een dansshow.
With “Swingzapoppin” Nomad
Swing and The Dipsy Doodles
join forces and create a comic
and charming atmosphere that
takes you back to the Savoy
Ballroom and the Cotton Club
of from the years 30’s-40’s in

Harlem, NY. Accompanied by a
live orchestra, Swingzapoppin
lets you enjoy a dance show.
ZA/SA: 14.30 D · 15.30 H · 16.30 I ·
17.30 B

OXYDE DE CUIVRE (FR)
OXIDE De Cuivre reist al meer
dan 10 jaar door Europa.
4 saxen, 2 percussionisten
– originele composities en
arrangementen - Kostuums enscenering - Interactie met het
publiek. Zoveel personages als
muzikanten, hun muziek zorgt
ongetwijfeld voor een feest, een
ongewoon en gedenkwaardig
concert
OXIDE De Cuivre have been
travelling through Europe for
over 10 years now. 4 saxophones,
2 percussionists - original
compositions and arrangements
- Costumes - staging - Interaction
with the audience. As many characters as musicians, their music
certainly starts a party, an unusual
and memorable concert
ZO/SU: 14.45 E · 16.45 G · 17.45 F

PIANO PAUL (NL)
Muziek van de jaren ‘50-’60,
rock-’n-roll, boogiewoogie en
swing nummers van Elvis Presley,
Jerry Lee Lewis, Chuck Berry
enz. gespeeld ( piano & zang) op
zijn mobiele pianofiets .
Musical entertainment.
Rock’n’roll, swing and boogiewoogie songs from the 50’s-60’s
by Elvis Presley, Jerry Lee
Lewis, Chuck Berry etc. played
(piano&vocals) on his mobile
piano-bike.
ZO/SU: 15.00 B · 16.30 I · 18.15 E

PUTO PRODUCTIONS (DE)
Puto Productions is een groep
slagwerkers uit Cuba, Brazilië,
Chili en Duitsland. Ze spelen
een mix van stammenmuziek en
traditionele beats gecombineerd met het moderne
electro-drummen. Ze spelen
om een band te krijgen met de
muziek en het publiek. Liefde
en plezier, Vrede en Liefde.

Puto Production is a group of
Percussionists from Cuba, Brasil,
Chile and Germany. They play a
mixture of tribal and traditional
beats combined with modern
electro style drumming.
They play to get connected with
the music and the crowd. Love
and pleasure, Peace and Love.

Maastricht... Segura!, founded
in 1997, started out as a club
with 20 members, all friends, and
became one of the most wellknown and largest samba bands
in the Netherlands.
ZO/SU: 14.15 F · 15.45 A · 17.00 I

ZA/SA: 15.00 G · 16.45 A · 17.45 H
ZO/SU: 15.15 I · 16.00 E · 17.00 F

Kristina Dzelmanis komt uit
West-Australië en heeft een
Letse achtergrond. De 2 spelen
een brede waaier aan muziek
van Nancy Sinatra tot Lady Gaga
en van AC / DC tot Prince op
een minigitaar en een contrabas.
The ladybugs are a musical, female dynamic duo. Beth sheldon
lives in Italy but is originally from
the UK and Kristina Dzelmanis
is from Western Australia with
Latvian heritage. The 2 play a
wide variety of music from Nancy
Sinatra to lady gaga and from
AC/DC to prince on mini guitar
and double bass.
ZA/SA: 15.30 I · 16.30 E · 18.00 D
ZO/SU: 15.15 C · 16.15 F · 18.00 E

REGGIE MILES,
BOTTLENECK BLUES &
HANDSAW HOKUM (USA)
Songwriter, singer, storyteller,
slide Guitarist and saw player
offering new & used, American
folk/blues, with a self-made
guitar crafted from recycled junk
and popular melodies bowed on
a hand saw.
Songwriter, zanger, verteller,
slide gitarist en zaagspeler biedt
nieuwe & gebruikte, American
folk / blues, met een zelfgemaakte gitaar vervaardigd uit
gerecycleerd afval en populaire
melodieën gespeeld op een
handzaag aan.

SHAMSHINE, DE DIVA’S (NL)
Deze hoogbenige dames hebben de wereld aan hun voeten,
tenminste... dat denken ze. In
al hun schoonheid dansen, flaneren en flirten ze. Alsof de zon
speciaal voor hen is opgekomen
schitteren ze in het zonlicht.
These leggy ladies have the
world at their feet, at least ... so
they think. In all their beauty,
dancing, flirting and parading. As
if the sun has risen for them they
sparkle in the sunlight.
ZA/SA: 16.00 H · 17.00 C · 18.00 G

ZA/SA: 14.15 E · 15.15 C · 16.45 H ·
17.45 I
ZO/SU: 14.00 D · 15.15 F · 16.45 C ·
17.15 J

SEGURA! (NL)
Segura! Is een samba-band
met als standplaats Maastricht.
Segura! bestaat sinds 1997 en
is van een vriendenclub met 20
leden uitgegroeid tot één van de
bekendste en grootste sambabands van Nederland.
Segura! A samba band based in

U’MTATA (NL)
u’MTATA is een groep ronddolende Nomaden in een uitdossing die zij al zwervend hebben
gevonden. Ze verplaatsen zich
met een voertuig dat amper de
tand des tijd heeft doorstaan.
u’MTATA combineert een
indrukwekkende uitstraling met
een dreunend percussie repertoire van Afrikaanse tot ZuidAmerikaanse ritmes. u’MTATA is
percussie om te zien!
u’MTATA is a group of nomads
who are clad in the odds and
ends they have found while
roaming the land. They travel in a
vehicle that has barely withstood
the ravages of time. U’MTATA
combines a striking appearance
with a thumping percussion
repertoire ranging from African
to South-American rhythms.
u’MTATA is percussion to be
seen!
ZO/SU: 16.15 G · 17.30 H · 18.15 I

THE LADYBUGS (AUS/UK)
De Ladybugs zijn een muzikaal,
vrouwelijk dynamisch duo.
Beth Sheldon woont in Italië,
maar komt oorspronkelijk uit
het Verenigd Koninkrijk en

Voor het volledige programma van
zaterdag 25 en zondag 26 juni, zie
ommezijde.
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