De eerste editie van het STEK Circus Festival Breda wordt één groot Circus Feest!
29 en 30 juni 2019, Veilingkade 9a, Haveneiland Breda.

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni zal het creatieve terrein van STEK op het Haveneiland
Breda geheel omgetoverd worden tot een heus Circus Festival. Twee dagen lang kun je je
verwonderen over de spannende acts van acrobaten, je houdt je adem in bij de trapeze
artiesten, en je geniet van al het straattheater. In de avond doe je een dansje bij de
opzwepende muziek, en je knipoogt naar je partner bij het zien van de spannende show
van Cirque du Burlesque.
De toegang voor het festival is gratis, voor sommige voorstellingen in de circustent is er
kaartverkoop maar ook zonder tickets is er genoeg te beleven. Het circus is in de stad en is
voor iedereen!

Humor, plezier, passie én hoogstaand circusentertainment zijn de toverwoorden eind juni.
Bij de voorstellingen in de circustent zullen de verschillende artiesten het publiek tot op het
puntje van de stoel brengen met veel energie, acrobatiek en muziek waarbij elke centimeter
van de circustent gebruikt zal wordt, tot bovenin de nok! De shows zijn voor jong en oud,
voor familie en vrienden en als de kinderen op bed hebben we voor de volwassenen nog een
speciale show op zaterdagavond. Er zijn voorstellingen die behoren tot de wereldtop maar
ook voor jong en lokaal talent is een plek op het festival.
Over het hele terrein van STEK zullen acrobaten, straatartiesten en goochelaars hun kunsten
laten zien. Er zijn workshops zoals jongleren, eenwieleren, koorddansen en acroyoga. Ook
treden er bands op, is er een Horecaplein en natuurlijk kan een zeer speciale draaimolen
zeker niet ontbreken.

Een greep uit het programma.
Circus Festival Breda presenteert onder meer gezelschappen met tot de verbeelding
sprekende namen als Duo No Nonsense en Tall Tales Company die zich helemaal thuis
voelen in de circustent. Circus Zanzara brengt een prachtige familieshow met een mix van
circus, theater en livemuziek. Laat je meeslepen in het verhaal en leer alle personages met al
hun gekkigheden kennen. De sterren van het Avenuetheater Breda komen met een
spannende Burlesque show. Glitter, veren en uitdagende dans. Ook heel bijzonder is het
Belgische gezelschap De Machienerie. In hun Animalium spelen (bijna) uitgestorven
mechanische dieren de hoofdrol, of je kiest het ruime sop en gaat mee op wereldreis met
Capitein Gustav in zijn draaimolen. De Parade, een grote metalen kraaninstallatie waar een
trapeze aanhangt en over het festival fladdert, neemt het publiek mee over het hele
Haveneiland tijdens de feestelijke opening op zaterdag. De Maestro trekt deze parade voort
omsingeld door acrobaten en jongleurs. Vreemde vogel Milan Seegers komt met zijn

circusvoorstelling Koekoek, een fantasierijke voorstelling die de verschillen viert en die onze
wereld kleur geeft.

Qua muziek is er ook meer dan genoeg te beleven. Zo komt Boerensyndicaat gewapend met
accordeons, akoestische gitaren, bas, slagwerk, exotische snaarinstrumenten en vooral veel
stemmen. Ook gaat de band Platzak weer terug het podium op. Op zaterdag is er de band
Scotch, een regelrechte Party Folk band! St.Ness introduceert Newgrass in een origineel
jasje! Een mix van roots, folk, (dark)country en bluegrass. De Zuster van de Muziekkliniek
draait de lekkerste plaatjes in de vooravond, en brengt ons vervolgens al dansend naar het
einde van de eerste festivaldag., hiphop, dancehall en R&B hitjes.

Op zondag 30 juni is het Pettendag! Alles is deze dag zonder kaartverkoop en je doneert wat
je maar wilt! Vanaf 13:00 uur is het terrein weer open en treden er overal verschillende
artiesten op zoals het Jeugdcircus Woenzini, Quintus De Paarse Goochelaar en trapeze
circusartiest Fabrizio Spiteri, en nog veel meer. Kom het ontdekken!

Het Circus Festival Breda wil de diversiteit van het circus laten zien; van intiem tot grotesk en
van straat tot tent. Van groot tot klein. Het hele programma staat op de website
www.circusfestivalbreda.nl en op het evenement van de facebookpagina:
www.facebook.com/circusfestivalbreda.

Noot voor de reactie:
Voor meer informatie en fotomateriaal kunt u contact opnemen met Lot van de Putte,
projectleider Circus Festival Breda. info@circusfestivalbreda.nl / 06-41810460

