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BRADERIE

Ne me quitte pas 

Nowhere Street 

Ojarus

Olympic games 

Rebels

Royal Flush

Samba Consenso 

Stratosphere

Timberbiotic

Toylette

Versus

Waiting on you

Wild West on Air

Yamo Yamo

Een unieke marionetten act, onnavolgbaar gebracht op de tonen van de klassieker “Ne me quitte pas”.
A unique puppetry act like you have never seen before on the sound of the classic song “Ne me quitte pas”. 
Ontdek deze intense show, een mini variété waarin drie elegante clochards elkaar per toeval treffen in Nowherestreet.
Discover this intense show, a „mini-variety” in which three elegant vagabonds meet by chance in Nowherestreet.
Deze mystieke Japanse clowns met hun karakteristieke hoge hoofden en hun vreemde optreden zullen je nog lang heugen.
You’ll never forget the characteristic long heads of these mystical Japanese clowns once you have seen their extraordinary performance!
Een persiflage op de moderne Olympische Spelen! Sport op topniveau en een met medailles overladen komedie!
A parody about the Olympic Games of modern times! Top performance sports and a gold medal winning comedy! 
Uit de weg! Deze rebelse voertuigen banen zich een weg dwars door alles en iedereen. Verkeersregels? Kennen ze niet….
Make way! These rebellious vehicles are out of control. Nothing can stand in their way! Traffic rules? Never heard of them….
Onze held wil zijn dringende boodschap doen, maar het enige toilet in de buurt bevindt zich op een hoge pijp.
Our hero urgently needs to go, but the only toilet he can find is on top of a tall pipe. 
De zuidelijkste sambaband van heel Nederland. Een ritmische uitdaging voor elk festival.
Consenso is the most exotic samba percussion band from The Netherlands. A rhythmic challenge for every celebration.
Een verhaal over het ontdekken van de magische ruimte in een gigantische bol. We volgen de capriolen van “de professor” wanneer hij 
een levensgrote pop maakt en tracht te controleren.  
A story of discovering the magical space within a giant sphere. We follow the antics of the ‘professor’ as he creates and tries to control a 
life-size dancing doll.  
Hun missie: de mensen terug dichter bij de natuur brengen, maar dat verloopt uiteraard niet altijd zoals gepland, het blijven 
ondeugende en grappige wezens.
Their mission: to bring humans closer to nature again. But obviously, this doesn’t always go according to plan, as they still have their 
naughty and funny spirit.
Niño Retrete nodigt het publiek uit in een universele taal om mee weg te dromen in zijn wereld.
Niño Retrete invites the audience to dream away with him into his world using an universal language.
Los Chatos vervoert de kijker naar een fantastische, grenzeloze wereld waarin alles mogelijk is.
Los Chatos brings the spectator into an amazing world without frontiers where everything is possible.
Lucht theater dat zich afspeelt in een café waar een meisje met een gebroken hart zich het hoofd op hol laat brengen door een 
charmante vreemdeling. Zal zij voor hem vallen of zal zij hem laten hangen?
This aerial theatre performance taking place in a café, tells the story of a heartbroken girl, who is swept off her feet by an intriguing 
stranger. Will she fall for him or will she let him hang on?
Het Wilde Westen zonder paarden maar met een zwevend geraamte, kleurige latex en een “ballongek”. Meer heb je niet nodig voor 
een adembenemende voorstelling!
The Wild West without the horses, but starring a floating skeleton, colorful latex and a “balloon-idiot” is all you need for a breathtaking act!
De show is een combinatie van slagwerk, authentieke en creatieve kostuums en van  traditionele en hedendaagse choreografie.
This show is a mix of percussion, traditional and contemporary choreography and many authentic and creative costumes.
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Afsluitend VUURWERK & PARADE 

aan de Pauwengraaf om 21.30 uur!
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Een Chipolatas show gevuld met actie. De Schotse Beastie Boys van het straattheater.
An action-packed Chipolatas show. The Scottish Beastie Boys of street theatre.
Hij kan een groot samurai meester of een menselijk doel zijn voor een verbeterde versie van Peter Pan. Gewoon genieten! 
He can be a “Great samurai master” or a “human target” for an improved Peter Pan… Just enjoy!
Een poëtisch luchtspektakel op een tak i.p.v. een trapeze en begeleid door live muziek.
A poetic aerial spectacle on a tree branch instead of a trapeze, accompanied by live music.
Keer op keer weten zij de luisteraars te vermaken met hun overdonderende, opzwepende Afro-Braziliaanse ritmes; onmogelijk om 
hierbij stil te blijven staan!
Time after time they succeed in amusing the audience with their grandiose, inciting Afro-Brazilian rhythms; it’s impossible not to start dancing!
Hij speelt met enorm enthousiasme en energie vele instrumenten tegelijk. Voorheen speelde hij vaak zelfgeschreven liedjes, maar de 
laatste jaren vooral covers.
He plays lots of instruments simultaneously with great enthusiasm and energy. In the past he used to sing his own repertoire, but the last 
couple of years he mainly plays covers. 
De zusters nemen u mee naar hun wondere wereld van collectief delirium in de sfeer van de cabarets uit de jaren ‘30.
The sisters will take you along to a wonderful World of collective delirium in a 1930’s cabaret atmosphere.
De tramconducteur is reeds lang op pensioen, maar bij de gepaste gelegenheid klimt hij op het dak van de tram en plots verschijnt daar 
ook een oude piano.  
The railway guard retired a long time ago, but when the opportunity presents itself he’ll climb on top of the roof of his tram and suddenly 
a piano appears.
Noah heeft teveel “schnaps” gedronken. 6 meter hoog zwaait en buitelt hij rond een lantaarnpaal.
Noah has drunk more liquor than he can take. 6 m. off the ground, he swings and tumbles around a lamppost.
Ernest’s “Big Great Stunt Show” uit Woongen Doongen zorgt op ieder festival voor een hilarische epische show.
Ernest’s “Big Great Stunt Show” of Woongen Doongen turns any festival into a hilariously epic show. 
Verrassende act, driewieler vergezeld van stelten, dans, muziek, theater en 3 of 4 vrouwen!
A surprising act with a tricycle and stilts, dance, music, theatre and 3 or 4 women!
Twee buitengewone reizigers van het “Isle of Man” beginnen hier hun bezoek aan de rest van de wereld en vertellen je hoe mooi hun thuisland is…
Two exceptional travelers from the “Isle of Man” begin their visit to the rest of the world here and describe the beauty of their homeland…
Een groep van een 20-tal enthousiaste percussionisten die de Braziliaanse Sambamuziek een warm hart toedragen.
A group consisting of some 20 enthusiastic percussionists, with a predilection for Brazilian Samba music.
Een spannende superactieve show, met als hoogtepunt Jack’s meesterwerk… de 2.5 meter hoge ‘suicycle’ des doods.
An exciting action-packed performance, with the 8 foot “suicycle” of death as Jack’s masterpiece of the show.
Een komische ambiance die circus en emoties samenbrengt. Bekijk zeker de acrobaten op hun fiets!
A hilarious ambiance combining circus acts with emotions. Keep an eye on the bicycle acrobats!
Kleren gemaakt van diverse materialen, verrassende muziekinstrumenten, vreemde tradities en een universele taal zijn de 
ingrediënten van deze speciale act.
Their costumes made of odds and ends, surprising musical instruments, strange traditions and a universal language are the 
ingredients of this special act.
Twee moedige musketiers nemen je mee terug in de tijd. Geniet van de manier waarop zij gebruik maken van de zwaartekracht en de precisie 
van hun schermen.
Two brave musketeers take you back in time. Enjoy the way they master gravity and the astonishing precision of their fencing.
Twee grote vogelverschrikkers ontstaan uit een berg schroot. Met hun armen vervaardigd uit blik, maken ze sfeervolle banjo en kazoo muziek. 
Two giant scarecrows emerge from a pile of scrap metal. With their arms made of tin cans, they make catchy, striking banjo and kazoo music.
Deze Kleurrijke figuren toveren je naar een muzikale wereld van het Venetiaans carnaval boordevol illusies.
These colorful performers will lead you into a musical world of Venetian carnival, full of illusions.
Een romantische, muzikale, circus en cabaret act? Bach op de viool spelen en tegelijkertijd enkele circusstunts uitvoeren?
A romantic musical circus and cabaret act? Playing Bach on the violin while performing some circus stunts?
Hij is een kleurrijk en poëtisch persoon en kleurt graag de dag van iedereen die hij tegenkomt.
He is a very colorful and poetic character, who enjoys giving a touch of color to everyone he meets.
Met een 2m hoog  X-frame, 5 drums op een rij en een circus trick-bike, zorgt Myster X voor spektakel.
Myster X brings an extraordinary show with his 2 meters high X-frame, 5 drums in a row and a circus trick-bike.
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3-style (UK)

Ale Grativo in Comprimidos (AR)

All Kids Events (BE)

Au Fil de l’Arbre (FR)

Batucada Tropicana (NL)

Ben Jur (NL)

Coketerias (ES-AR)

Den terminus (BE) 

Drunken MastEr (US)

Ernest Magnifico (AU)

Fleur! (BE)

Frau Blau & Bobe (DE)

Gruppo Agogô (NL)

Jack no jill (NL)

Jump! (AR)

La Caravane du Zoublistan (BE)

Le Bombarde (DE)

Les Emouvantails (BE)

Les Gorgones (BE)

Liqueur Flambé (AU)

Makitouch (FR)

Myster X (BE) 

Ne me quitte pas (ES)

Nowhere Street (PL-IT)

Ojarus (JP)

Olympic games (DE)

Rebels (NL)

Royal Flush (US)

Samba Consenso (NL) 

Stratosphere (NL-UK)

Timberbiotic (BE)

Toylette (AR)

Versus (CL)

Waiting on you (NL-IE)

Wild West on Air (BE)

Yamo Yamo (Ivoorkust)

3-Style

Ale Grativo 
in Comprimidos
Au Fil de l’Arbre

Batucada Tropicana

Ben Jur

Coketerias

Den terminus 

Drunken MastEr

Ernest Magnifico

Fleur!

Frau Blau & Bobe

Gruppo Agogô

Jack no jill

Jump!

La Caravane du Zoublistan

Le Bombarde 

Les Emouvantails

Les Gorgones

Liqueur Flambé 

Makitouch

Myster X 

Straatfeest op de Kruindersweg 
met Nationale rallyrit van Vespa’s,  tentoonstelling oldtimers en vanaf 16.30 BBQ met optredens.
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