Theater aan Twater
2016

programma
18 juni 2016

STAR BUGS
NA VIER JAAR EINDELIJK TERUG !

CIE ALTITUDE
DIDIER PASQUETTE MET ‘SOLO’
BEKEND OVER DE HELE WERELD
SPEKTAKEL OP HOOG NIVEAU
En verder:
Acrobarouf - Pakipaya met Shake Shake
Shake - The Black Blues Brothers Nakupelle - Betty Brawn - Izimagic - De
Gillende Keukenprins - Majoretteketet &
les Huits Crevettes - Ron Jaluai - Paradox
Miller Show Acro Gym - Circusinitiatie Bib Boom met de Grootste Kamishibai ter
wereld (Dimitri Leue/Tom Schoonooghe) Kultuur Korner - CC De Steiger e.v.a.

50

OPTREDENS
GEHEEL GRATIS
Van 14u tot 00u

CULTUURMARKT - WERELDCIRCUS - INTERNATIONALE FOOD CORNER
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Welkom ...
Welkom op de elfde editie van Theater aan Twater, het internationaal straattheaterfestival van de Rupelstreek.
Na nummer tien in 2015 … leek het een mooi moment om te
stoppen. En die gedachte heeft ons zeker bezig gehouden …
zo’n dertig seconden lang.
Met nieuwe ambitie zijn we dus aan 2016 begonnen. We zijn
dan ook fier u opnieuw een topeditie te mogen aanbieden
met een ijzersterke programmatie die we over de hele wereld
gaan zoeken zijn.
We hebben, beste vriend van Theater aan Twater, tegelijk het
terrein wat aangepast om meer ruimte en comfort te creëren.
Theater aan Twater is trouwens dankzij jullie uitgegroeid tot
het grootste onafhankelijk straattheaterfestival van het land:
t.t.z. het grootste dat door een vzw met louter vrijwilligers
wordt georganiseerd. Waarvoor dank.
We blijven dankzij de steun van het gemeentebestuur van
Boom en de provincie Antwerpen en tal van sponsors en
onze 300 betalende VIPs ook het goedkoopste festival: gratis
toegang en pintjes of drankjes vanaf 2 euro. Terwijl we samen
met Ubuntu Festival op zondag toch op tien jaar tijd zo’n 2
miljoen euro in dit Boomse festivalweekend investeren.
Veel plezier en maken we nu al de afspraak dat we elkaar
volgend jaar terugzien?
Peter De Ridder (voorzitter)
Patrick Poppe (programmator)

We aanvaarden geen VISA, maar wel
knuffels of een glimlach ...

INHOUD
PROGRAMMATIE

(alfabetisch)

Acrobarouf (B-Fra-GRE)
Acrogym (B)
Betty Brawn (Aus)
Cie Altitude (Fra)
Cie Balltazar: Orkest Bazar (B)
Cirque Democratique
(B)
De Gillende Keukenprins (Nd)
Eventi Verticali (Ita)
Initiatie El Circo Fiasco (B)
Initiatie Lypuyanov (B)
Izimagic (CH)
Jøttnjøl (Ndl)
Kamishibai en Dimitri Leue (B)
Nakupelle (Usa)
Majoretteketet (B)
Marino Punk (B)
Pakipaya (Fra/Spa)
Paradox Miller Show (Dui)
Ron Jaluai (B)
Star Bugs (CH)
The Black Blues Brothers (Ita)
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41
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35
30
33
18
42
38
12
35
32
17

PLAN
UURSCHEMA

22
24

PRAKTISCHE GEGEVENS & TIPS

26

Met de zeer gewaardeerde steun van

De Kaaimannen zijn een enthousiaste groep van vrijwilligers die letterlijk - dé zotten - een heel jaar lang
aan Theater aan Twater werken. In alfabetische volgorde zijn dat: Anita, Annie, Bert, Betty, Charlotte,
Chico, Christoph, Debbie, Eric, Gwenda, Guy, Hanneli,
Hans, Hary, Isabel, Jan DB, Jan DR, Katherine, Kim,
Luc, Marina, Nele, Patrick, Peter, René, Sarah, Sven
B., Sven M., Talita, Wim.
Bijkomend kunnen we tijdens de festivalweek
beroepen op een 125-tal vrijwilligers. Ook zij doen het
geheel belangeloos voor jullie. Een knuffel, applaus,
vriendelijk woord of zelfs een dikke kus hebben ze
meer dan verdiend. We kregen ze niet allemaal op de
foto op de pagina links, maar je kunt ze herkennen
aan hun donkergrijze Kaaiman-t-shirts. Doen!
Foto’s vorige edities: Jeannine Baetens, Anneke Lambaerts, Steve
Merckx, Rudi Schuerewegen, Dennis Vervoort.
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WELKOM BIJ
ING NIEL
VERZEKERINGEN BELEGGINGEN LENINGEN

BANK EN VERZEKERINGEN

DE MONDT NV BLAUWSTRAAT 53 - BOOM

EMILE VANDERVELDELAAN 30

2845

NIEL

LOODGIETER - SANITAIR - C.V. -LEKDETECTIE ...

WWW.JEREMY-GOFFART.BE

ANTWERPSESTRAAT 5 - 2850 BOOM
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www.dockx-rental.be

MINIBUSSEN

JDR0171-20160304

15% vroegboekkorting

(basishuurprijs) in juni en juli
om te rijden in
augustus of september 2016.
RENT

YOUR

FREEDOM

IN 2005
VROEG HIJ ZIJN VERLOOFDE
IN DE LUCHT
TEN HUWELIJK

(c) Kris Jacobs

OP EEN KOORD VAN 1,5 CENTIMETER
Cie Altitude (Fra): ‘Solo’

In Londen stak hij de
Thames over, in New
York ‘wandelde’ hij
hoog in de lucht tussen
twee buildings.
Volgende keer over de
Rupel?

Een enkel koord van 1,5 cm dik … Op 9m hoogte … Dat is Didier Pasquette
(48); een van de beste ‘draadlopers’ ter wereld. In België opende hij al
de Zomer van Antwerpen door over de Groenplaats te wandelen, op duizelingswekkende hoogte. In Londen stak hij de Thames over, in New York
ging hij de uitdaging aan met het Liberty Building gebouw, Cirque du Soleil
bracht hem van Frankrijk tot Japan en nu doet hij Theater aan Twater aan.
De voorstelling ‘Solo’ van Didier Pasquette; dat is durf, duizelingwekkende elegantie, visuele magie en poëzie en vooral ingehouden adem!
Koorddansen lijkt voor hem wel een spel waarvan de grenzen telkens weer
verlegd worden.
Pasquette groeide op in de streek van de Calvados waar hij op zijn 15de
toevallig in aanraking kwam met een circusfestival. Het was liefde op het eerste
gezicht.

6

Waar? Heldenplaats - Wanneer? 20u en 22u (20’)
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Hij liep stage bij de meest bekende draadloper Philippe Petit (vorig
jaar verscheen de film ‘The Walk’ over diens leven en vooral diens
stunt in 1974 tussen de Twin Towers in New York) en was de eerste
Westerling die in 1988 in een Chinees circusgezelschap opgenomen werd. Sindsdien wordt hij over de hele wereld gevraagd.
In 2005 deed hij zijn verloofde Patricia een aanzoek, hoog in de
lucht. Hun dochter, India, is negen nu en heeft haar eerste stappen
in de voetsporen van haar vader gezet... uiteraard in de lucht.
Over de Rupel?
We maken van Pasquette’s doortocht gebruik om een installatie
over de Rupel te onderzoeken: een oude droom van de organisatie
die in 2014 moest opgeborgen worden nadat Ramon Kelvink, de
man die dit in 2015 voor onze tiende editie zou doen, in een motorongeval om het leven kwam.

MICHEL NV

GRONDWERKEN

7
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Verhuur
van kwalitatief en stijlvol meubilair
voor alle beurzen en events

van os - sonnevelt
kwalitatieve en stijlvolle stoelen ❘ krukken ❘ zetels ❘ tafels ❘ bureaumeubilair ❘ kasten ❘ vitrine-

kasten ❘ toonbanken ❘ rekken ❘ conferentiemateriaal ❘ koelkasten ❘ diepvriezers ❘ kapstokken
elektrotoestellen ❘ toebehoren ❘ tapijttegels
Weversstraat 12 • Industriepark BE 1840 Londerzeel • T +32 (0)52 30 36 36 • F +32 (0)52 30 36 38 • info@vanos.be

INSTALLATIE
HERSTELLING
ONDERHOUD
ZELFBOUWMARKT

8

www.vanos.eu

CV & SANITAIR
ZONNE-ENERGIE
NIEUWBOUW
RENOVATIE

INDUSTRIEWEG 1 | 2850 BOOM | +32 (0)3 887 63 97 | WWW.BRATI.BE

PURE THEATERTOPSPORT !

DE GILLENDE
KEUKENPRINS
THIS YEAR’S
‘BEST OF’
COME BACK ACT

D

De Gillende Keukenprins is een van de
straattheaterhits van het moment. Op de
Internationale Kulturbörse in Freiburg waar
artiesten over de hele wereld zich komen presenteren, werd hij geroemd en bejubeld. En
terecht.
Theatermaker Bram Graafland speelt niet De Gillende
Keukenprins; hij wordt en is het. Als enige op deze
wereld in het bezit van het Keukenorgeldrumgestel:
koken, orgel spelen en drummen tegelijk... een eitje!
Eind 2012 speelde hij zijn eerste try-out in Noorderlicht
in Amsterdam, in 2013 reisde hij Europa door en
sindsdien speelde hij ruim honderdvijftig keer op festivals in Letland, Engeland, Duitsland, België en de
Parade in Utrecht.
In deze zeer fysieke voorstelling die het midden houdt
tussen theater, circus en een concert, draait het allemaal om het bakken van één pannenkoek voor het
mooiste meisje dat in het publiek zit.

Rondvliegende ingrediënten, verse beukende muziek,
een vlijmscherp koksmes als stuwer in een intieme
ode en uiteindelijk na een storm van zevenentwintigen-een-halve minuut is ‘ie’ daar: dé Pannenkoek!
We weten overigens niet of er een woord voor is, maar
volgens ons is dit pure Theatertopsport.

CHENG’S
GARDEN
COL. SILVERTOPSTRAAT 5-7
2850 BOOM
TEL. 03 844 21 84
FAX: 03 844 54 46
WWW.CHENGSGARDEN.COM

Waar? amfitheater - Wanneer? 19u15 en 20u45 - Lengte? 27,5 min.
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BETTY BRAWN
DE STERKSTE VROUW TER WERELD

Vrouwen zijn het zwakke geslacht, toch? Zeg dat maar
niet te hard als Betty Brawn in de buurt is, want zij is
sterker dan verscheidene mannen bij elkaar.

“Spectacular and very special… people are going to be
talking about this non stop… I can hardly believe it” Jo
Whiley, Glastonbury Highlights, BBC TV (Television, UK)

Twee manspersonen tilt ze gemakkelijk op en metalen
staven heeft ze in mum van tijd omgebogen. Hele dikke
telefoonboeken worden in tweeën gescheurd.

“Betty Brawn was born with the strength of her father,the
strength of her mother… and it seems with the strength of
the family next door as well!” SEE Magazine (Magazine,
Canada)

Een mens gaat zich afvragen: wat stoppen ze toch in het
ontbijt daar in Australië?
Betty Brawn toert sinds 2007 als Sterkste vrouw ter wereld
en was intussen al te zien in meer dan 25 landen. Kracht
en elegantie koppelt ze aan elkaar in een show vol interactie: een rasechte straatartieste die geen franjes of ingewikkelde installaties behoeft.
Enkele getuigenissen:

“World-Class…”
Germany)

Neue

Westfalische

(Newspaper,

“Die grossen hit vom Klienes Fest! Betty Brawn zeigt mit
unbeschreiblicher Leichtigkeit, das sie die starkste Frau
BLAUWSTRAAT
80 Hannover Neue
der Welt ist – und elegant
zu gleich.”
2850 BOOM
Presse (Newspaper, Germany)
“Breathtaking!” Sydney Morning Herald (Newspaper,
Australia)

Waar? waar
rotonde
Windstraat
-W
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? 15u15 16
45u45
19u(V
45ekemans
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ekemans
) lengte 30) min
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u15
(Windstraat
) u16
) V
19
u45 (windstraat
30’
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Nathan
Abro+
Carol J.
Zsiska
Kazuri
Knirps
Esprit
Boo !
Oilily
Hedgren
Dakine
Saccoo
Eastpak
Kipling
Mywalit
Samsonite
Masquenada
Shannon
Twice as Nice
Arthur&Aston
Yves Renard
Emmy Wieleman
Hoogstraat 4 • 2850 Boom • 03 888 96 80
American Tourister
Lederwaren • Accessoires • Bagage • Business
....

De hanDtas,
meer dan een

accessoire!

Violetstraat 32-33 - 2870 Puurs
03/298.08.99 - www.adVocatenkantoorPuurs.be

Het cliënteel dat Advocatenkantoor FAES reeds onder de arm nam, weet dat er heel wat expertise in onze
weegschaal ligt: familierecht, aansprakelijkheid in de brede zin, bouwaansprakelijkheid, transportrecht,
strafrecht en medisch recht om er enkele te noemen.

APOTHEEK PHARMAMA
UW GEZONDHEID ONZE PRIORITEIT

X

APRS. MARTINE BLEYS - YVES SEGAL

PETER BENOITSTRAAT 46 - 2850 BOOM
WWW.PHARMAMAX.BE

VERRELST INOX
MAATWERK
ALLE METAALCREATIES
www.verrelst-inox-maatwerk.be
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PARADOX MILLER
CURIOSITY SHOW

PARADOX IS EEN VAN DE LAATSTE RONDREIZENDE
EN NOSTALGISCHE ‘CABARETS OF CURIOSITIES’

S

traatheater zoals het bedoeld is:
freaky, onversneden, compleet
geschift.

Elk jaar brengen we aantal ‘speciallekes.’ Dit
jaar is dat het Paradox Cabaret of Curiosities.

1€

TOEGANG

Na Mark Faje (de man met schorpioenact),
Alakazam (de favoriete performer van Bruce
Springsteen), David Straightjacket (de
escapist van 2014) en Chayne The Space
Cowboy (die het laatavondjournaal op één
haalde) dachten we de grootste freaks ter
wereld te hebben gehad. Niet dus.
ZAMORA, THE TORTURE KING of de
koning van het folteren, foltert gelukkig alleen
zichzelf.
Timothy Cridland of Zamora is wereldberoemd
in zijn discipline en is gekend van onder meer
het befaamde Jim Rose Circus: het freakcircus
dat in de jaren negentig de hele wereld
rondreisde. Hij eet brandende gloeilampen,
wandelt op gebroken glas, wordt een levende
brochette enz. Hij leeft momenteel in Las
Vegas en vervoegt speciaal voor TATW zijn
collega-freaks.

Verder krijgen we ILONKA te zien, een van de laatste vrouwen
zonder hoofd: een echt natuurfenomeen. En ANDREA: de vrouw die
zo klein is dat ze in een viskom past.
De shows lopen doorlopend tussen 17u en 22u en duren telkens zo’n
half uur. Op geregelde tijdstippen en vooral in de late uurtjes krijgt u
er een burlesque strip-act van de mooie MARLÈNE DUEBOIS bij.
Gezien de extra investering in dit curiositeitenkabinet vragen we uitzonderlijk 1 euro (of 1 jeton) inkom.

Niet geschikt voor gevoelige kijkertjes: kiNdereN oNder de 16 Niet toegelateN
Waar? kruispuNt WiNdstraat WaNNeer? tusseN 17u eN 22u om het half uur (evt. tot 22u30) - leNgte 25’
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IZIMAGIC (CH)

EEN VAN DE WEINIGE
STRAATILLUSIONISTEN TER WERELD

METAMORPHOSIS
Op het podium een stad, een heel normale stad met zijn
geluiden en straten. In het lawaai van het verkeer duikt
een persoon op die gaat werken terwijl hij zijn krant
leest. Maar in deze stedelijke sfeer gebeurt iets. Beetje
per beetje doet de magie zijn intrede en verandert eenvoudige objecten in ongelooflijke illusies.
Zonder ook meer één seconde de ogen blijft het publiek
tot de laatste seconde onder de indruk. Een voorstelling die toont hoe het mogelijk is om te verwonderen
met magie door kleine objecten te manipuleren. Dit
gaat gepaard met een lichte ironische toets en de grote
illusies van altijd.

waar? amfitheater

wanneer?
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Het is slechts weinig illusionisten gegeven om in de
moeilijke omstandigheden ‘op straat’ nog hun acts
of illusies te brengen. Izimagic (Sebastien Dejardins
en zijn bevallige assistent Rebecca - zonde om ze in
tweeën te zagen) is dan ook een van de grote uitzonderingen daarop. Het duo toert nu al sinds 2012 door
heel Europa en weet overal te ‘scoren.’ Van de vier
‘competities’ die ze meededen, wonnen ze er drie en
behaalden ze nog eens zilver ook.

14u15 en 18u30 en 22u30

(Foto: Sebastian Konopix)

lengte:

30 min.

STATIONSSTRAAT 92, 2830 WILLEBROEK - WWW.OKAPI.BE

OLIVA SANDWICH
HET BETERE BROODJE

VELODROOMSTRAAT 251 2850 BOOM
TEL. 03 / 888 16 55 - FAX. 03 / 888 57 55 - WWW.OLIVASANDWICH.BE

BLAUWSTRAAT 92-94 2850 BOOM
WWW.LAURIKS.BE

Een nieuwe
verrassende
kijk op
lingerie
Hoogstraat 11
285O Boom
T O3 458 73 33
OUTLET:

w w w. s u r p r i s e - l i n g e r i e . b e

Kerkhofstraat 33
1840 Londerzeel
T O52 3O 36 O3
Theater aan Twater Magazine • www.kaaimannen.be • 27

MOED &
VOLHARDING

16

DUIS AC LIBERO SIT AMET DUIS ET
CONVALLIS SOLLICITUDIN

F

Vijf Afrikaanse acrobaten, die in Verona wonen, hebben hun
naam ‘The Black Blues Brothers’ niet gestolen. Voor hun acrobatische show ‘Everybody needs somebody to love’ zochten ze naar
inspiratie in de kult-film The Blues Brothers uit de jaren tachtig.
In Italië stonden ze op alle grote festivals en na hun finale in
‘Italy’s got talent’ zijn ze aan de verovering van de rest van Europa
bezig. Salto’s, menselijke piramides, rhythm en blues en acrobatie: topentertainment waar je niet stil kan bij blijven staan.
waar?

UbUntU PodiUm HeldenPlaats wanneer? 17.15U en 21.15U lengte? 35’
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MAJORETTEKET
Altijd al gedroomd om een majorette te worden?
Witte botjes, bonte hoedjes, rode lippen, stokken en
heel veel enthousiasme!
Majoretteketet staat voor orde en discipline met een
stevige knipoog, zoals het ‘echte’ majorettes betaamt.
Gedrild en stevig in de maat tonen ze met opgeheven
hoofd hun trotse benenwerk. Op een speelse manier
goochelen ze met de karaktereigenschappen van de
authentieke majorette en majoor.
Op aanstekelijke fanfaremuziek van Les Huits Crevettes
worden de kneepjes van het vak getoond, de lenige
benen in de lucht gegooid, stokken door vingers
getwirld en lachen ze erop los.
Moeilijk om stil te blijven staan bij deze volleerde en
vooral maffe majorettes en dat is maar goed ook: het is
feest voor iets de 18de juni he.
Na Theater aan Zee, Cirkaalst, Pukkelpop, Manifiesta,
De Roma nu dus op ... Theater aan Twater. De ideale
opwarmer ook voor de voetbalmatch België – Ierland.

ODASSE
HAARMODE

COLONEL SILVERTOPSTRAAT 2
2850 BOOM
TEL 03 888 90 52
WWW.FACEBOOK.COM/ODASSEBOOM

Foto: Tim Salle
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waar? overal en nergens en vooral

... onverwachts

VERKOOP • VERHUUR • SYNDICUS

“UW WONING = ONZE ZORG”
Contacteer ons voor een realistische en vrijblijvende schatting van uw eigendom
Zoekt u een geschikte kandidaat-huurder voor uw onroerend goed?
Wenst u een offerte voor het beheer van uw gebouw? Laat het ons weten

 03/843 33 33
Antwerpsestraat 14 - BOOM - www.immocasco.be - info@immocasco.be

Blauwstraat, 13 • 2850 BOOM

Tel. 03/888.78.99
boom@amplifon.com • www.amplifon.com

supermarkten

Boom - Antwerpsestraat 27
Rumst - Tuinwijk 66
Niel - Boomsestraat 152
Baasrode - Th. Vermeylenstraat 1

www.superpost.be
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supermarkten

Boom - Antwerpsestraat 27
Rumst - Tuinwijk 66
Niel - Boomsestraat 152
Baasrode - Th. Vermeylenstraat 1

www.superpost.be
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1.

HELDENPLAATS

4.

INKOM

2.

AMFITHEATER

5.

VEKEMANS

3.

MOJITO BAR

6.

CULTUURMARKT

Kermis

8.

4.
10.
8.

Rupelkinderen

8.

8.

Hier waren wij de kinderen,
danste de Rupel al in onze lijven
lang nog voor we sprongen,
daar waar het water
precies diep genoeg was.

Hier waren wij de onschuld,
uit klei gebakken goedheid,
onverzettelijk als dat,
klinkaart in de ziel
en in het hart.

Hier waren wij de heersers,
schorre kelen in de aanslag,
bij het scheren over velden,
over pleintjes,
in onze eigen kleine oorlog.

Hier waren wij de kinderen,
nooit meer dan dat
en ook nooit minder.

Hier waren wij de dromers,
als dorstige moerassen
hoorden wij de bomen groeien,
bij het wachten
20 • Theater aan Twater Magazine • www.kaaimannen.be
in het park.

7.

Waar zijn we nu?
Jürgen Nakielski (Boom, 2016)
Het gedicht wordt ook gebruikt in ons fotoproject
aan de inkom rechts, i.s.m. WZC Den Beuk

22

6.

7.

WERELDTERRAS

8.

WERELDMARKT

9.

VIP-LOUNGE

10.

WINDSTRAAT
EHBO
INFO

1.
6.

9.
2.
3.

4.
5.
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1.

CULTUURMARKT

In
samenwerking
met
de
Cultuurdienst is er dit jaar opnieuw
een Cultuurmarkt langsheen de
wandelesplanade en Kaai. Niet
minder dan een 25-tal verenigingen en individuele
standhouders hebben zich aangemeld om deel te
nemen aan de gezellige markt tussen Heldenplaats
en Veerdam/Windstraat. De wereldmarkt loopt
achter het Feestpaleis waar ook
een beperkt kermis opgesteld is.

2.
10 TIPS
VOOR JOUW
FE(E)STIVAL

FOOD CORNER

Dankzij de duo-organisatie met
Ubuntu Festival biedt Theater aan Twater dit jaar
een volwaardige food corner aan. Dat betekent
dat je er vanaf 14u terecht kan voor lekker eten
uit de hele wereld met Tibetaanse wokgerechten (AMALA), Ambachtelijke Turkse Doner Kebab
en halal (MEVLANA), Argentijnse empanadas
(BAR BEUNOS AIRES), traditionele hamburgers
(DEROOVERE) Belgische trots Frieten Wafels
Smoutebollen en Lakmans (BOOMS FRITUUR), en
.Roomijs (IJSMANNEKE)

MOBILITEIT / PARKING

3.
houden.

Er werd een uitgebreid mobiliteitsplan opgemaakt om het verkeer
van en naar Theater aan Twater
in goede banen te leiden en het
handelscentrum bereikbaar te

WILDPARKEREN is ten strengste verboden en de
lokale politie zal hier nauwgezet op toekijken en
eventueel boetes uitschrijven. Parkeer je dus reglementair.

Praktische informatie en weetjes

CULTUURMARKT
FOOD CORNER
MOBILITEIT
GEEN EIGEN DRANK
NABUURSCHAP
EHBO EN VERLOREN KINDJES
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Meest gemakkelijke is dat je jouw wagen achterlaat
op de PARKING DE KLAMP. Er is bewegwijzering
voorzien van aan de afritten tot aan de festivalparking. Van daar is het 7 à 10 minuten stappen (volg de
witte pijltjes) maar er rijdt ook een festivalbus om de
ca. 20 minuten. Opstapplaats Hollezijp (in verlegde
festivalparking).
Wie met het openbaar vervoer komt, rijdt best tot de
Grote Markt.
Wie per fiets komt, kan zijn stalen ros kwijt in de
gratis fietsenparkings Bassinstraat en Windstraat
en wie graag per boot komt, mag dat doen via de
overzet-dienst van Klein-Willebroek die tussen 00u
en 00.30u nog extra overvaarten inlast. Met speciale dank aan de bemanning van de overzet.

4.

UW BEGRIP VOOR ‘GEEN
EIGEN DRANK’

Om beide festivals georganiseerd te krijgen hebben de
twee organiserende vzw’s een
aanzienlijk budget nodig en dit
terwijl de inkom gratis is en blijft.
Elke eurocent die de vzw’s ontvangen gaat
immers terug naar de festivals en dus is elke
eurocent steun er eentje dichter bij ons doel:
twee laagdrempelige en gratis festivals blijven
aanbieden. Eigen drank helpt ons dus niet vooruit
en is om de hierboven vermelde redenen verboden. Aan de inkompoorten zal hierop dus op
een klantvriendelijke manier toegekeken worden.

5.
6.

EHBO
Je vindt de uitgebreide EHBOhulppost ingebouwd in de stelling op de Heldenplaats.

VERLOREN KINDEREN &
VIB-BANDJES

Verloren
kinderen
kunnen gemeld worden aan het
Infopunt en/of afgehaald aan de
Medewerkershoek. Lees hiervoor ook de lichtkranten. Er zijn ook VIB-bandjes
voorzien voor Very Important Bezoekerkes. Daar
kunnen de mama en papa hun telefoonnummer
op kwijt

BABY-VOEDING & VERSCHONING

7.

Wie een flesje of een potje
babyvoeding wil opwarmen
of zijn babybuggy bewaakt
wil parkeren, kan dit in de
Medewerkershoek
vragen.
Daar kun je ook je baby ver-

schonen.

8.

GOED NABUURSCHAP

Speciale aandacht gaat naar
een goed nabuurschap. We
zien onze buren graag en vice
versa. Gelieve straks bij het
verlaten van onze festivals dan ook hetzelfde
respect voor onze buren op te brengen als wij
doen.

DUURZAAM

9.

We zijn een duurzaam festival. We
zetten speciaal milieuteams in om
alles netjes te houden en dankzij
onze afvalophaler De Voecht zijn er
ook sorteerstraatjes.

Je kan ons dus helpen door de vele afvalcontainers te
gebruiken en/of door de petflesjes in te ruilen. Dat kan
aan de toog ter hoogte van de Cultuurmarkt. Je krijgt
er een brede smile en een leuk gadget voor.

10.

WILDPLASSEN IS VOOR
ZEIKERDS

Wildplassen is niet tof en is voor
zeikerds. Vraag je dus eens af
of je het zelf zo leuk zou vinden
dat iemand tegen je brievenbus
of gevel plast. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen en je kunt ofwel per WC-beurt betalen ofwel aan
een zeer democratische prijs een Manneke Peacetoiletbandje kopen voor het hele weekend (2 euro)
zodat je geen GAS-boete riskeert.
Een

verwittigd

man

is

een

proper

man.

TERREURDREIGING NIVEAU 3 OF 4
Zoals elk festival met veel bezoekers staan we onder
toezicht van de lokale overheid en veiligheidsdiensten.
Zij staan in contact met OCAD, het Coördinatieorgaan
voor de dreigingsanalyse. Op hun vraag kan het zijn
dat we een rugzakcontrole moeten uitvoeren in het
belang van eenieders veiligheid. Indien dit het geval
is, zullen we dit ter plekke duidelijk communiceren. We
vragen dan ook jouw aandacht en volle medewerking
hiervoor.

TE GROTE DRUKTE?
MOGELIJK TIJDELIJK GESLOTEN
Indien het te druk zou worden, kan de brandweer ons
verplichten het terrein tijdelijk af te sluiten. Dit is in het
belang van uw en eenieders veiligheid.

SUGGESTIES /VRAGEN
We staan uiteraard open voor al jouw suggesties en
vragen. Dat kan via kaaimannen@telenet.be. Op het
terrein zelf kan u altijd een medewerker aanspreken
of en verantwoordelijke laten oproepen.
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THIS YEAR’S
‘BEST OF’
COME BACK ACT

D
DE GROOTSTE KAMISHIBAI TER WERELD
De bib van Boom tekent deze editie voor een
wereldrecord: zij presenteren op Theater aan
Twater de grootste kamishibai ter wereld.
Niemand minder dan Dimitri Leue en Tom
Schoonooghe brengen de primeurvertelling want
ze stelden hun verhaal Cowboyter ter beschikking.
Dit jaar had de bib grotere plannen voor hun deelname op
Theater aan Twater. Op hun voorleesactiviteiten wordt er
niet enkel voorgelezen uit prentenboeken, maar ook met
de kamishibai. Kamishibai is een vorm van straattheater uit
de Japanse vertelcultuur (Kami = papier, shibai = theater).
De verteller vertelt een verhaal aan de hand van prenten
die hij in een houten theaterkastje toont.
Dimitri Leue en Tom Schoonooghe stelden hun verhaal
‘Cowboyter’ ter beschikking om als eerste kamishibaiverhaal te dienen voor de Grootste Kamishibai ter Wereld.
“Het is fijn als zo’n boek plots een heel ander leven gaat
leiden”, aldus Dimitri Leue. Tom Schoonooghe vindt het
dan weer fantastisch om de illustraties die hij maakte voor
‘Cowboyter’ op zo’n groot formaat gedrukt te zien. Zijn
vader is houtbewerker en bij het zien van deze kamishibai

30

beseft hij maar al te goed welk denkwerk hierin steekt, laat
staan de perfecte uitwerking.
Zij stelden niet enkel het verhaal met bijhorende illustraties ter beschikking, maar boden ook aan zelf de première
van de Grootste Kamishibai ter Wereld te brengen met
‘Cowboyter’.
PTS bouwde de kamishibai
Voor het ontwerpen en bouwen van deze grote kamishibai,
kwam de bib terecht bij de Provinciale Technische School
van Boom (PTS), meer bepaald bij de klasgroep 3TH
(derdejaar houtbewerking) en hun praktijkleraar Karl Fret.
De vzw Kaaimannen - de organisatoren van Theater aan
Twater - financierden de prentendoeken. Op die manier is
het dus een mooie co-productie.
Uiteraard zijn we zeer blij dat Dimitri Leue en Tom
Schoonooghe zelf de première van de Grootste Kamishibai
ter Wereld ‘spelen’ en uiterst uitzonderlijk hun eigen
‘Cowboyter’ vertellen. Jihaa!

Waar? ‘Oud’ café Veerdam’ - Wanneer? 14u30 en 17u - Lengte? 30 min.

Bistro DE TON

GEZELLIG GENIETEN

Zaakvoerder: Wim Van den Sande
www.bistrodeton.be
(woensdag gesloten)

MEER DAN 30 JAAR EXPERTISE
CENTRALE VERWARMING & SANITAIR
VERWARMING CLAES
KERKHOFSTRAAT 469 2850 BOOM
TEL 03 844 22 51 - FAX 03 844 25 86
WWW.CLAESVERWARMING.BE

KANTOOR D’HONDT TOMMY
Blauwstraat 90
www.argenta.be
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openingsuren
alle weekdagen van
9u - 12.30u & 14u - 16.30u
dinsdag tot 18.30u
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STAR BUGS
NA VIER JAAR VIEREN
WE EINDELIJK
DÉ COMEBACK VAN DE
HIPHOP CLOWNS

Nog nooit weerklonk de roep voor een comeback zo
hard als voor de Zwitsers van Star Bugs die er in 2012
voor zorgden dat bij zowat elke bezoeker de tranen
over de wangen rolden van het lachen. We hebben de
drukbezette hiphop clowns eindelijk nog eens te pakken gehad.
De drie knappe jongemannen zijn ware prijsbeesten en
we zijn dus ongelooflijk blij dat ze na vier jaar terugkeren
naar Boom.
Zo waren ze onder andere de viervoudige prijswinnaars
van het circusfestival van Monte-Carlo en wonnen ze verder nog het acrobatisch circusfestival van Wuhan in China
of dichter bij ons het Festival International du Rire van
Rochefort. Ze werden ook al gevraagd om op te treden
op de Olympische Winterspelen. Kortom: dit zijn echte
toppers die hiphop, acrobatie en clownerie mengen en dat
met een ongeziene precisie. Ze staan dan ook internationaal op hun hoogtepunt en speciaal voor Theater aan
Twater spelen ze een namiddag en een avondshow.

waar en wanneer? wereldmarkt zwart podium

BLAUWSTRAAT 80
2850 BOOM

(16u) en amfitheaterlengte
(23u) 30 min.

Waar en Wanneer? 16u (duvel master class-kraam) en 23u (amfitheater)
aan Twater Magazine • www.kaaimannen.be
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STAR BUGS

UNIEK

1

KM CIRCUIT

NA VIER JAAR VIEREN
WE EINDELIJK
DÉ COMEBACK
VAN DE
GEMAKKELIJK BEREIKBAAR, GELEGEN TUSSEN ANTWERPEN EN BRUSSEL
HIPHOP
CLOWNS
WWW.INKART.BE
BOEK NU & BEL ONS OP 03 866 18 19
INKART IS THE BEST PLACE FOR YOUR NEXT BUSINESS EVENT
»»
»»
»»
»»

Centraal gelegen tussen Antwerpen en Brussel
Permanent In & outdoorcircuit
Van 1 tot 1.000 genodigden
Free Wifi

»»
»»
»»
»»

Meetingfaciliteiten
20 jaar ervaring
Ruime parking
BBQ, buffetten, menu’s, …

NAKUPELLE: BON APPETIT
Joe Dieffenbacher hadden
we al eens bij ons met
The Trap. Ditmaal brengt
hij zijn nieuwste show Bon
Appetit.
Eet smakelijk! Welkom op dit
culinair komische feest van
Nakupelle.
Deze komiek vangt de
ingrediënten met z’n gezicht
en als hij de fles wijn niet
open krijgt, doet hij gewoon
een handstand op de fles. Dit
is voedsel om over na te denken en een bulderende lach
voor de buik. Culinairder zal
de slapstick nooit worden.
U merkt meteen waarom
Nakupelle een van onze persoonlijke favorieten is.

Waar? rotonde windstraat
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wanneer? 16u45 en 18u30

lengte 30 min.
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Meester-uurwerkmaker
en juwelier
BLAUWSTRAAT 69 - 2850 BOOM
TEL 03/888 06 80

www.deboeck-juweliers.be

Voor alles
wat met biljart te maken
heeft

106,9 FM

LEONIDAS
CHOC’AMOUR

Eigen hersteldienst
Ook dartsartikelen

Blauwstraat 24
2850 Boom

HOOGSTRAAT 16 - 2850 BOOM
TEL 03/440 97 47

Delicatessen

Een ruim assortiment kazen & fijne vleeswaren.
Feesten, Ontbijt -en geschenkmanden.
Blauwstraat 67 – 2850 Boom Tel: 03/888.74.07
www.desmulpaap.com

RON JALUAI:
‘T STEEGSKE REVISITED
STAR
BUGS
Na de sfeervolle verrassing twee jaar geleden in
het Bruidssluiersteegje
komen Ron Jaluai, de
Kaaimannen, Aurelie en
Sparks samen voor
‘T STEEGSKE REVISITED.

NA VIER JAAR VIEREN
WE EINDELIJK
DÉ COMEBACK VAN DE
Laat je onderdompelen in de
HIPHOP CLOWNS
betoverende sfeer die van dit
steegje uitgaat. Een straatje
zoals je nog nooit gezien hebt
en wellicht ook nooit meer in
je leven te zien zal krijgen.

Pak je lief eens goed vast of
zoek er een uit op Theater en
Twater en wandel door wat
die avond het meest romantische straatje van België is.
Het bestuur is (helaas) niet
verantwoordelijk voor eventuele
gevolgen of ongevallen.

Waar? bruidssluiersteegje

wanneer? doorlopend tussen 22u en middernacht lengte 5 min.

JØTTNJØL
Van waar komen ze en waar
gaan ze naartoe? Niemand
die het weet, maar nu zijn
ze hier.
Hun nieuwsgierigheid is ontstuitbaar. Zij snuffelen aan uw
leven en verwonderen zich
over wat u achterlaat en wat
u meedraagt.
Een bijzondere ontmoeting,
die in ieder geval in uw hart
ruimte zal vinden want deze
twee aparte wezens blijven
verzamelen, immers: alles is
van waarde.
Een mobiele act en een soort
levend poppenspel dat jong en
oud zal vertederen.

Waar? mobiel met start om 15u30 en 17u30 en 19u
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ACROBAROUF: SCRATCH
Recht uit Cirque le
NET naar
TERUG VAN
Noir
Theater
aanTOUREN
TWEE JAAR
Twater is dit een
MET AMALUNA VAN
nieuwe topper op
CIRQUE
DU SOLEIL
ons
palmares”
Elk jaar kiezen we voor een
Belgisch
topgezelschap.
Zo hadden we Le Bo Trio,
Collectif Malunès, Bert en
Fred of Cirq’ulation Locale al
op bezoek. Dit jaar wordt het
Acrobarouf.

Het zijn de Fransman Raphael, de
Griek Kritonas en de Belg Antonio
(de zoon van de stichter van het
Mechelse Circolito) die in 2010
afstudeerden aan ESAC en al
jaren een bont trio vormen met de
Belgische compagnie Acrobarouf.
Ze stellen vol trots hun nieuwste
productie voor: Scratch.

Net terug van twee jaar touren door
Canada en de Verenigde Staten
met Amaluna, de laatste voorstelling van Cirque du Soleil. (Foto:
Richard De Nul)

Wat als we het strakke pak van de
dagelijkse, volwassen sleur konden
omruilen voor een kruippak van fantasie en spontaneïteit? Met bascule,
main à main, banquine en Chinese
mast wordt het onmogelijke toch
mogelijk.
Scratch is een voorstelling vol
grapjes, verrassingen en absurditeit
voor groot en klein.

Waar? begin wereldmarkt
368 • Theater aan Twater
Magazine • www.kaaimannen.be

Wanneer? 17.30u en 19u45

Lengte? 45 min.

Kantoor in Boom: Antwerpsestraat 73 - 03/450.89.90 of www.dienstenthuis.be

DIERENSPECIAALZAAK
HONDEN- EN KATTENVERZORING

FROE-FROE
SINDS 1990

Contacteer ons. Froe-Froe bvba.
Blauwstraat 96 Boom
Tel 32-3.844.25.53 - info@froe-froe.be
Open van Di-Za 9u-18u.

Kantoren
Deurne
Grobbendonk
Heist-Op-Den-Berg
Wilrijk
www.d-tours.be

Janssens
& Vermost
Antwerpsestraat 10
2850 Boom

www.janssensenvermost.be
Theater aan Twater Magazine • www.kaaimannen.be • 11

CIE PAKIPAYA (FRA)

SHAKE
SHAKE
SHAKE

s

hake Shake Shake!’ van Cie PakiPaya
toont het publiek de zoektocht van
latin lover Tony naar zijn ideale partner.

WAT BEGINT
ALS EEN ZIELIGE
VERSIERTRUC
WORDT AL SNEL
WERVELEND CIRCUS

Pakipaya werd in 2008 opgericht en maakte eerst een
paar kortere shows. Sinds 2010 toeren ze met Shake,
Shake, Shake.

Die vindt hij vrij snel als hij een chinese vrijwilligster uit
het publiek oppikt en meesleept in zijn mix van theater en
luchtacrobatie, humor en sensationele circuskunsten.

Foto: Mark Pas

Zal de bange en giechelende dame ingaan op al zijn
avances en zijn uitnodiging om deel te nemen aan de
gevaarlijke acrobatische avonturen? Uiteindelijk blijkt
hoe dit duo een heel aandachtig en bezorgd publiek
helemaal op het verkeerde been zet als beiden in een
schitterende apotheose het beste van zichzelf geven
in een wervelend luchtspektakel… een aanrader!

PRIZE CLAP (Festival Mueca, Tenerife, Spain)

Winnaars van de

PRIZE MIRABILIA 2012 (Festival Mirabilia, Fossano,
Italy).
PRIZE ZIRKOLICA (Barcelona, Spain) Special prize
from audience
PRIZE MIRAMIRO (Festival MiramirO, Belgium)

38

Waar? einde wereldmarkt - Wanneer? 19u - Lengte? 50 min.

KANTOOR BOOM - TUYAERTSSTRAAT 17

39

Online boeken - reizen op maat - cruises - groepsreizen Met meer dan 45 jaar ervaring is Reizen Spillemaeckers een garantie voor een
deugddoende vakantie. Bovendien staat een team van ongeveer 30 reisagenten steeds voor u klaar om u bij te staan in uw vakantiekeuze.
Steeds met de beste service
www.reizen-spillemaeckers.be

Kantoor in Boom: Hoogstraat 3

ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ
Ramen - deuren - vliegenramen - maatkasten zonnewering - parketvloeren - sectionaalpoorten

40
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ORKEST BAZAR

MARINO PUNK

Het kleine maar fijne gezelschap Cie Balltazar
komt voor hun première op Theater aan Twater
met hun meest mobiele act: Orkest Bazar.

Marino Punk, artiestennaam van Marino
Bekaert, is een Vlaams accordeonist, maar
wel eentje van een ras apart.

Orkest Bazar is eigenlijk een mobiel circus met live muziek
en dus een wandelende animatie.

Hij treedt op sinds 1992 en heeft sindsdien al op verschillende podia gestaan, onder meer in de Vooruit in
Gent, op Festival Dranouter, op Dranouter aan zee
en op de Gentse Feesten.

Drie muzikant-circusartiesten duwen hun kar waarin een
heel orkest en circus verborgen zit. Ze spelen muziek en
circus voor het toevallige publiek en gaan op zoek naar
interactie.
Soms blijven ze even hangen en geven ze een vaste
show. Ze combineren een hele hoop muziekinstrumenten
en circustechnieken (piano, contrabas, klarinet, trompet,
sax, fluit, ukelele en jongleren, acrobatie, magie, evenwicht
op ladder, touw en rolla bolla).
Goed voor drie doortochten

Van laatstgenoemd evenement was Punk in 1998 het
boegbeeld.
Hij was tevens te zien in talrijke televisieprogramma’s,
waaronder Afrit 9, Zondag Josdag, Man bijt hond en
1000 zonnen en garnalen.
Marino Punk is ook gekend om zijn opvallende
verschijning: hij is, zoals zijn artiestennaam doet
vermoeden, een punker en dit uiterlijk staat in schril
contrast met de accordeon.
Foto: Dries De Corte.

drie doortochten, zie starttijden op blz. 21
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doorlopend gedurende drie uur

ACROGYM VOLHARDING
De Boomse Acrogym Volharding scoort internationaal de ene
prijs na de andere. Reden te meer om hen nog een keer naar
Theater aan Twater te halen want Tatw koestert eigen talent.
Om hun buitenlandse kampioenschapsreizen mee te bekostigen,
verkopen zij zakjes snoep.

waar? einde wereldmarkt - wanneer? 14u en 15u lengte: 30 min.

CIRCUSINITIATIES
In samenwerking met het Mechelse ‘LYAPUNOV – STABILITY IN MOTION’ en
het Klein-Brabantse EL CIRCO FIASCO bieden we zaterdagmiddag 18 juni tussen
14u en 19u constant toffe circusinitiaties aan. Lyapunov leert je de basis van koorddansen of -lopen, zodat je misschien Didier Pasquette achterna kan gaan. El Circo Fiasco houdt het op jongleren en eenvoudige acrobatie. Wie
weet zetten de artiesten van Theater aan Twater 2025 hier hun eerste stappen?

waar? Pagodetent

wanneer? El Circo Fiasco van 14u tot 17u en Lyapunov tussen 16u en 19u

De Schorre
Een put vol pit!

Recreatie
Events
Congressen

MARC
MERTENS
STELLINGBOUW
VERHUUR EN VERKOOP VAN

STELLINGEN - HANGBRUGGEN
LADDERS - MAATWERK KLEIN BOUWGEREEDSCHAP
MEER DAN 30 JAAR
PRAKTIJKERVARING

WWW.MARCMERTENS.BE
PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN DE SCHORRE
Schommelei 1/1 | 2850 Boom | T 03 880 76 00
onthaal@deschorre.be | www.deschorre.be
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GRATIS
KOFFIE EN
HUISGEMAAKT
APPELGEBAK*

Voor 2 personen in La Place in Hulst; geldig t/m 31 augustus 2016.

*

UBUNTU FESTIVAL THEATER AANT WATER

✂

