Micha de Haan In een abnormaal tempo creëert Micha de Haan verrassend leuke dieren, stripﬁguren en tekenﬁlmhelden.

With incredible speed Micha de Haan creates unordinary balloonsculptures. Come see balloons come to life.

Mr Bunk Mr Bunk nodigt je uit om deel the nemen aan zijn ingebeelde wereld van smakelijke gekte en geïmproviseerde eindes.
Mr Bunk invites you to join in his imaginary world of delicious madness and improvised endings.

The Oakcity Jazzband De dixieland muziek die ze brengen is uitbundig en wordt afgewisseld met blues en swing.

The Dixieland music they are playing is exuberant and will be alternated with blues en swing.

Peter Sweet Hoog boven de straat brengt hij zijn stunts op een slappe koord. Pete danst en jongleert met vuur terwijl hij op een dun koordje staat.
Performing slack rope stunts high above the street. Pete swings, dances and juggles with ﬁre all while perched on a tiny rope.

Phenix Soms staat de vogel onbeweeglijk stil, versmolten met de omgeving. Dan weer dansen plotseling prachtige kleuren rond je heen...

ARTIESTEN.PERFORMERS

Sometimes the bird is motionless, blended in with the surroundings. Then suddenly splendid colours dance all around you...

Piccolo Laat u meevoeren door deze piccoloʼs op een magische ontdekkingsreis langs al uw zintuigen en verder ...
Let the piccolos take you on a magical journey of discovery of all your senses and beyond...

Race Bob Opgepast voor deze twee Johnnyʼs in een dreunende reuzegrote rijdende botsauto...
Be careful for these two ʻJohnnyʼsʼ in their sound blasting super sized dodgem car...

Saurhumano Dinosaurus-achtige wezens, op zoek naar hun natuurlijke biotoop. Ze houden van een tropisch klimaat en zijn echte alleseters...
Silver suits
Sinar Bulan
Triptyk
Vogels
Volle Petaj
Wally show
Water
XL Insects
Zita !

���Braderie
������

Presumably these dinosaurs are looking for their natural habitat. They thrive in tropical climates, and are real omnivores...
Verleidelijke dames in glitterpakken op wel heel hoge hakken.
Seductive ladies in glitter suits on very high heels.
Deze Indonesische dansgroep brengt de Barung Buntut.
This Indonesian dance group will do the Barung Buntut.
Een ﬁlmisch drieluik van de ʻtwee in een personageʼ
A cine like triptych of the ʻtwo in one characterʼ
De Witte Vogel; symbool van de Vrede. Poortwachters als Goden uit de Germaanse tijd.
The White Bird; symbol of Peace. Gate-keepers as Gods from the Germanic time.
Batucade staat bekend om zijn dynamische live act, een perfecte balans tussen een grote diversiteit aan inspirerende ritmes.
This 12 member Batucade is famous for its dynamic live act, which is a perfect balance between a great diversity of inspiring rhythms.
Blurb.... Wally is een idioot. De enige artiest in de wereld die zijn ding doet op een 4 meter hoge vrijstaande ladder.
blurb....Wally is an idiot. The only performer in the world working 4 metres in the air atop of a freestanding ladder on the street.
De act is die van het water en de wind. Het waterkostuum wordt gedragen door de wind.
Their act is about water and wind. The costume of water is being carried by the wind.
De Insecten zijn ʻExtra Largeʼ alsof je ze onder een microscoop bekijkt. Wanneer ze dan ook nog luid knarsen, is de magie compleet.
The Insects are ʻExtra Largeʼ as if theyʼve been looked at from under a microscope. When the critters creak loudly the magic is complete.
ʻZita !ʼ is een dansact op stelten die gelinkt wordt aan het poëtische, het ludieke, het abstracte, het absurde.
ʻZita !ʼ is a spectacle of dance and music on stilts in connection with the poetic, the playful, the abstract, the absurd.
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: ZATERDAG 23 JUNI

: ZONDAG 24 JUNI

A Desmano Koorden, veren, parapluʼs en ballen zijn het voorwendsel om elkaar te vervelen, elkaar te storen.

Ropes, feathers, umbrellas and balls are the pretexts to bother each other and to get in the other personʼs way.

Acropole Dans, theater, monocycle, paalacrobatie, groot avontuur... Gelukkig blijft de 6 meter hoge mast overeind en overleeft onze vriend...
A Desmano (AR)
Acropole (B)
All Kids events (B)
Ambrassband (B)
Authority group (Aruba)
Ben Smalls (USA)
Daredevil Chicken Club (USA)
Daydreaming (B, IL)
De koning en de nar (NL)
Drumsea (B)
Familie Vestdijk (NL)
Famobiel (CUB)
Flashy steltenlopers (B)
Flottant dans l’air (NL)
Funeral Service (B)
Funeral Wedding (B)
Funkylove (UK)
Gili circus show (IL)
Giraffe (NL)
‘Is it me?’ (NL)
Juan Trukyman (CUB)
Les Fées Fleurs (B)
Les Quinzaines (B)
Mariann & Marianne (D, HU)
Mata Cabra (NL)
Mevr. mevrouw & butler (B)
Micha de Haan (NL)
Mr. Bunk (CA)
Oakcity jazzband (B)
Peter Sweet (USA)
Phenix (B)
Piccolo (B)
Race Bob (B)
Saurhumano (B)
Silver suits (NL)
Sinar Bulan (ID)
Triptyk (NL)
Vogels (NL)
Volle Petaj (NL)
Wally Show (AUS)
Water (NL)
XL-insects (NL)
Zita ! (B)

PAUWENGRAAF
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15:30 /17:00

MAASMECHELEN VILLAGE
14:30/16:15

Asamebeho is a mixture of salsa, merengue, calypso and samba. Your body automatically starts shaking, even if you cannot dance.
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Danger, danger... absurd acrobatics, ﬂying rubber chickens and a ﬁnale on a slack rope.

Daydreaming Twee personen wachten, koffers klaar, de tijd vliegt voorbij...
Two persons are waiting, suitcases ready, time is passing...

De koning en de nar De nar jongleerde reuzegoed waardoor de koning lachen moest...

15:45

14:15/16:30/17:45
17:15

15:00/16:30/18:00

14:00/16:00/17:40
15:15

17:15
13:00/15:00/17:00

17:00
15:00/17:00
13:00/15:30/16:30
14:00/16:00/17:00

15:30/17:30

14:30

17:30

16:00

17:30

16:20
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13:30
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17:15

15:30

16:30
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KRUINDERSWEG: STRAATFEEST MET MUZIEK OP ZONDAG

The jester juggled very well which made the king laugh...

Familie Vestdijk De Familie Vestdijk is een burgerlijk gezin uit de jaren ʻ50; stijve ouders, een baby in een te grote kinderwagen en een kleine Bart.
Famobiel
Flashy steltenlopers
Flottant dans l’air
Funeral Service
Funeral Wedding
Funkylove
The Gili circus show
Giraffe
‘Is it me?’
Juan Trukyman
Les Fées Fleurs

14:30/15:30

14:30/15:30

A magical parody, balls that want to take control and a ﬂaming ﬁve-torch ﬁnale...

Daredevil Chicken Club Gevaar, gevaar... absurde acrobatie, vliegende rubberen kippen en een ﬁnale op een slappe koord.

14:30
14:30/16:00/17:30

17:30/14:45

Ben Smalls Een magische parodie, ballen die zelf de controle willen overnemen en een vlammende vijf-toortsen ﬁnale...

Drumsea

17:15

16:30

Horny horns and thirsty drums. For all your Funerals and Birthdays!

Authority Group Asamebeho: een mix van salsa, merengue, calypso en samba. Je lichaam begint meteen te shaken, zelfs als je niet kan dansen.

15:00/16:30

17:00

Dance, theatre, monocycle, pole acrobatics, a big adventure. Luckily the 6 metre high pole stands ﬁrm and our friend survives...

Ambrassband Geile hoorns en dorstige drums. Voor al je begrafenissen en verjaardagen!

Les Quinzaines
Mariann & Marianne
Mata Cabra
Mevr. Mevrouw & butler

The Vestdijk family is an old-fashioned bourgeois household from the early 50s. Both parents with their crying baby girl in an
oversized baby carriage and their little boy Bartje.
Deze groep brengt Latijnse muziek d.m.v. dwarsﬂuit, percussie, een trio op gitaar, handpercussie en zang.
This band will bring you Latin music using German ﬂute, percussion, a trio on guitar, hand percussion and singing.
Twee kleurige en opvallende ﬁguren op stelten dansen rond. Maak een dansje met hen, geef een handje of loop tussen hun benen!
Two colourful characters on stilts run around and dance. Make a dance with them, give them a handshake or walk between their legs!
De drie stuntvliegers trachten elkaar vleugellam te maken met hun lopende vliegtuigen. Elke ʻkistʼ heeft zijn eigen karakteristiek.
The three stunt ﬂyers try to clip each otherʼs wings with their walking airplanes. Every ʻplaneʼ has its own characteristics.
De trage optocht wordt een parade in een surrealistische sfeer vol humor en ironie.
A very slow procession turns into a surrealistic parade ﬁlled with humour and irony.
Léontine en Charles reizen met de ﬁets door de tijdperken. Spookachtig reizen ze door de tijd, op zoek naar een vergeten verleden.
Léontine and Charles travel through different eras on their bike. They travel through time in search of a long forgotten past.
Vrouwen willen hem, mannen willen in zijn schoenen staan, kinderen houden van hem. Funkylove... Hij is waar actie voor staat!
What women want, what men want to be and what kids love. FUNKYLOVE... heʼs all action!
Vrij simpel: clownerie, jongleren, mime. Omdat iedere dag een grappige dag is!
Very simple: clowning, juggling, mime. Because every day is a funny day!
Er kraakt een tak, boombladeren ritselen, de struiken buigen opzij ... plotseling sta je oog in oog met levensgrote giraffen!
Branches creak; the leaves are rustling; there are noises in the bushes ... suddenly there are huge giraffes right in front of you!
De toeschouwer wordt meegenomen in een voyeuristisch tafereel over een koppel dat balanceert op de rand van de afgrond.
This emotional performance takes the audience on a voyeuristic journey of the coupleʼs dying love for each other.
4 manieren om de zwaartekracht uit te dagen; een blues trompet, jongleren en manipulatie, koorddansen en absurde clownerie.
4 Ways to defy gravity; a blues trumpet, juggling & manipulation, slack rope and a lot of absurd clowning.
Drie feeën kwamen op de aarde met een speciale missie: het verhogen van het geluk en vertrouwen in de toekomst geven...
Three dreamlike fairies came to earth, assigned a special mission: to increase happiness and bring conﬁdence in the future...
Levende sprookjesachtige porseleinen beelden op stelten. Ze komen tot leven en zullen je zeker verrassen...
Fairy-like porcelain statues on stilts that will come to live and will surely surprise you...
De Hongaarse koorddanseres Diva, mevrouw Mariann Guiash wordt steeds gestoord door haar Zuid-Duitse assistente, Juffrouw Döpp...
The Hungarian rope dance Diva, Madame Mariann Guiash, is constantly being disturbed by her south German assistant, Miss Döpp...
Mata cabra speelt op zijn trommels maracatu de baque virado, een stijl die zijn oorsprong heeft in Brazilië.
Mata Cabra plays maracatu de baque virado on their drums, a style that has its origin in Brazil.
Een dame met klasse die u de etiquette bijbrengt. Haar Butler verandert telkens van het ideale schoothondje in een goochelaar.
A classy lady who reimparts the etiquette to you. Her Butler transforms from being a lap dog to a magician the next moment.
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