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2016, Cirkus in Beweging blijft gaan!   

 

De basiswerking bestaat uit weer iets meer wekelijkse lessen en workshops, in 2016 flink 

aangevuld door veel nieuwe Brede Schoolprojecten. Opnieuw veel animaties, 

optredens, projecten op maat, bijscholingen en buitenlandse uitwisselingen, in het kader 

van verschillende Europese partnerschappen. Ook op Sociaal Circus blijven we inzetten.   

 

In 2016 organiseerden we voor de vierde keer zelf het internationale jeugdcircusfestival 

CirkOOH! CirkAAH! inclusief uitwisseling met 60 Europese jongeren. Voor het eerst 

streken we hiervoor neer in Hal 5 aan de Centrale Werkplaatsen. 

 

In 2016 ging veel aandacht naar de verdere uitbouw van de organisatie. Dit gebeurde 

d.m.v. een sterke tijdsinvestering in het dossier Hal 5 en in de nieuwe beleidsnota 

2018-2021 voor Vlaanderen, afdeling Jeugd.  

 

Hierbij een overzicht van het afgelopen jaar.  

 

 

 

 

Cirque Composé, feb 2016 

Wekelijkse les  
Acro Balanceren niv 1 
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1.   Het jaar 2016 op educatief vlak 
 
 

1.1. Wekelijkse lessen (lesjaar 2016-2017)  
 
 
 Aantal wekelijkse cursussen  72  

 Aantal docenten 44 , waarvan 9 in vaste dienst 

 Aantal assistenten  27 

 Aantal cursisten 1280 (verdeeld over 56 gemeentes en 927 gezinnen) 

 Aantal lestijden 1523 (veel kinderen volgen meerdere cursussen) 

 Aantal lesweken 31   

 

Mensen die effectief een les volgen 1280 
Docenten die geen les volgen 33 
Assistenten die geen les volgen 4 
Administratief personeel dat geen les volgt 2 
Leden raad van bestuur dat geen les volgt 6 
Totaal aantal leden  1325 
 

Domicilie Aantal 
gemeentes 

Aantal 
deelnemers 

Brussel Hoofdstedelijk Gewest 2 3 
Vlaams-Brabant 34 1235 
Antwerpen 11 22 
Waals-Brabant 2 9 
Henegouwen 1 1 
West-Vlaanderen 1 1 
Limburg 4 5 
Onbekend of buitenland  4 
Aantal gemeentes 56 1280 
 

aantal  man vrouw 
118 9% kleuters 58% 42% 
541 42% lagere school 54% 46% 
336 26% secundair 60% 40% 
74 6% studenten 39% 61% 
55 4% tot 30 jaar 42% 58% 
71 6% tot 40 jaar 39% 61% 
43 3% tot 50 jaar 28% 72% 
37 3% tot 60 jaar 32% 68% 
5 0% tot 66 jaar 0% 100% 

1280 100%   52% 48% 
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Nieuwe wekelijkse lessen sinds 2015-2016: 

 Lucht- en grondacro voor 2de-3de leerjaar 

 AcroYoga 

 Eenwieler voor volwassen beginners  

 Majoretten : twirling voor volwassenen 

 Uitbreiding Acro-Parkour voor lagere school 

 
Evolutie van 2015-2016 naar 2016-2017: 

 Ledenaantal van 1161 naar 1325 (+14%) 

 Cursistenaantal van 1124 naar 1280 (+14%) 

 Aantal docenten van 38 naar 44 (+16%) 

 Aantal assistenten van 19 naar 27 

 Aantal cursussen van 61 naar 72 

 Geen probleem om voldoende goede docenten te vinden. 

 Nieuwe generatie aan jonge assistenten die doorgroeien  

naar ‘assistent-lesgevers’. Boost vooral dankzij Parkour. 

 

 

Parkour tijdens Galavoorstelling 

 in de schouwburg 

 

 

 

 

 Nog meer en langer durende lessen Parkour & Krachttraining: van 10+1 naar 

15+3 wekelijkse lessen. In 2016-2017 vertegenwoordigt deze groep 496 van de 1523 

lestijden. Hiermee gaan we van 24% naar 33%. 

 Nieuw: ‘Acro Balanceren Families’ = acrobatisch vervolg op Circomotoriek 

 Nieuw: ‘CircusLab’ op zaterdagavond. In modules van 5 à 10 lessen wordt er 

geëxperimenteerd met nieuwe disciplines of werkvormen. In 2016 organiseerden we 

een module rond creativiteit en één rond bascule. 

 Extra les Eenwieler voor volwassen beginners 

 In 2016 waren er 2 korte lessenreeksen Luchtacro voor volwassen beginners 

 In tegenstelling tot acrobatie en parkour merken we dat de lessen jongleren en 

circustraining tieners de laatste jaren minder succes kennen. De wijziging naar een 

andere lesdag in september 2016 heeft niet het gewenste succes bereikt. 

 Doordat er nu al met Parkour gestart kan worden vanaf het 1ste leerjaar, merken we 

ook voor het eerst dat er amper nog wachtlijsten zijn voor de lessen multi-circus op 

woensdagnamiddag. 

 De Circuswerkplaats, een vrije trainingsruimte op vrijdagavond, kent een steeds 

groter succes. Jongeren komen regelmatiger, ook tijdens de vakantieperiodes, om er 

te experimenteren en te werken aan eigen acts.  
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1.2. Samenwerkingen 
 

In 2016 bestendigen we onze duurzame samenwerkingen en werden er een aantal 

nieuwe opgestart:  

 30CC :  

o Voor de 3de keer organiseerden we in maart 2016 een 2 weken durend project 

voor Leuvense scholen in de Predikherenkerk. Duidelijk een blijver, met ook 

een circus-namiddag voor Buurtfamilies.  

o samenstelling van het programma voor ‘Cirque Composé’ in februari 

o workshops op het jaarlijks kinderfestival Rode Hond eind oktober  

 Stad Leuven: Winterspeeltuin in de Brabanthal, Kettekeet, … 

 CC Den Amer (Diest), CC Westrand (Dilbeek), CC De Borre (Bierbeek), … 

 Fabota (buurtwerking) : wekelijkse workshops + vakantiestages   

 GC De Boesdaalhoeve (Sint-Genesius-Rode), Sporty (Kessel-Lo), Kamp Kwadraat 

(Overijse) : vakantiestages 

 Gevangenis Leuven Hulp en Leuven Centraal (De Rode Antraciet) : wekelijkse 

workshops met gedetineerden  

 De Mobil VZW (i.s.m. OCMW Leuven) met workshops circomotoriek voor jonge 

moeders en kinderen tussen 1 en 2,5 jaar 

 Lessenreeksen bij Buurtwerking Casablanca in Kessel-Lo en Schorenshof in Wilsele 

 Nieuw: lessenreeks bij Buurtwerk Halle 

 Sport- en themadagen i.o.v. H. Hartinstituut, Sint-Pieterscollege, 

Miniemeninstituut, Sint-Angela (Tildonk), … 

 G-sportdagen i.o.v. de provincie Vlaams-Brabant (Affligem, Zaventem en Bierbeek) 

 Workshops voor blinden en slechtzienden bij Ganspoel in Huldenberg 

 

 
Cirque Composé, feb 2016 
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Duurzame samenwerkingen met basisscholen en buitenschoolse opvang 

 

Dankzij het beleid van de stad Leuven inzake buitenschoolse kinderopvang werd in 2016 

het aantal Brede Schoolprojecten in de Leuvense scholen flink uitgebreid. Een aantal 

scholen kiest ervoor om een basisopleiding aan te bieden aan de eigen leerkrachten en 

een koffer met circusmateriaal aan te kopen, waar ze dan zelf mee aan de slag kunnen. 

  

Partner Locatie Aantal lessen Doelgroep Bereik Periode 

De Zevensprong Leuven 3 x 10 lessen 
 

Lagere school 3 x 15 jan-dec 2016 

Sint-Jan Leuven 3 x 10 lessen Lagere school 
+ kleuters 

14 + 14 
+ 7 

jan-dec 2016 

De Bron Leuven 5 lessen Lagere school 30 jan-mei 2016 

De Heffel Kessel-Lo 4 lessen + koffer Lagere school 24 jan-feb 2016 

Paridaens Leuven 2 x 10 lessen Lagere school 2 x 13 jan-juni 2016 

Ter Beuke Kessel-Lo 3 lessen + koffer Lagere school 16 feb 2016 

Vlierbeek Kessel-Lo 2 lessen + koffer Lagere school 16 maart 2016 

Sint-Norbertus Heverlee 4 lessen + koffer Lagere school 17 april-juni 2016 

De Mozaïek Kessel-Lo 8 + 10 lessen Lagere school 2 x 10 april-juni 2016 
sept-dec 2016 

Sint-Lambertus Heverlee 10 lessen Lagere school 15 sept-dec 2016 

Boven-Lo Kessel-Lo 10 lessen Lagere school 15 sept-dec 2016 

 

Basisschool De Kolibrie in Berchem koos Cirkus in Beweging uit om een project uit te 

werken dat liep en april-mei 2016. Ook met de scholen De Gobbel in Holsbeek en GBS 

Haacht in Wespelaar deden we een schoolproject. 

Met De Stip in Linden werd in november 2016 een project opgestart dat verderloopt tot 

mei 2017. 

 

Internationale educatieve projecten / samenwerkingen :  

 

In 2016 kwam er een einde aan twee grote Europese netwerkprojecten waar Cirkus in 

Beweging partner van was: 

 Grundtvig-project met als titel ‘Social Educircation’ rond Sociaal Circus, met 

partners uit Praag, Budapest, Berlijn, Bristol, Valencia en Thessaloniki.  

 Suitcase Circus met als titel ‘SCREAM’ rond sociaal circus, met 6 internationale 

partners uit UK, Tsjechië, Spanje, Chili, Mexico, Argentinië en Estland.  

 

Over deze 2 projecten lees je meer in hoofdstuk 3 (sociaal circus). 
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1.3. Begeleider in de Circuskunsten (+18 jr)    
 

In opdracht van de koepel van Vlaamse circusateliers, het Vlaams Centrum voor de 

Circuskunsten, kortweg Circuscentrum, startte Cirkus in Beweging in augustus 2016 met 

de 13de editie van de BIC-opleiding : Begeleider in de Circuskunsten. 

Deze jaarlijkse opleiding richt zich tot (potentiële) circusdocenten, sportleraars, 

opvoeders, bewegingstherapeuten, actief in het jeugdwerk, … uit gans Vlaanderen start 

met een 10-daagse in de zomer in Leuven. Hierna volgen nog 5 weekends doorheen het 

schooljaar, die doorgaan in het Dommelhof in Neerpelt. Deze editie had 21 deelnemers. 

Hiervan waren er maar liefst 5 van Cirkus in Beweging, evenals onze 2 EVS’ers (zie 

§1.6). 

Vanuit Cirkus in Beweging is het Isabel Van Maele die deze opleiding coördineert en 

deels ook geeft. Samen met de mede-coördinator, Niels Reynaert, nodigt zij docenten uit 

van de hele Vlaamse (en Nederlandse) circuswereld om hen in hun expertise te 

ondersteunen. 

 

1.4. Assistentenwerking        
 

Jongeren vanaf 15 jaar die gebeten zijn door de circusmicrobe, krijgen bij Cirkus in 

Beweging de kans om assistent te worden in de wekelijkse lessen. Zij leren hierdoor o.a. 

lesgeven, verantwoordelijkheid nemen, een groep animeren, zelfstandig werken en 

kunnen hier een centje mee bijverdienen. Ze volgen ook een extra opleiding in de 

krokusvakantie voor circusanimatoren, georganiseerd door het Circuscentrum. 

Wij hopen hiermee de kwaliteit van onze lessen te verhogen en een kweekvijver aan te 

leggen voor potentiële volwaardige lesgevers. 

De jongeren zelf kunnen deze ervaring natuurlijk hun gans leven lang gebruiken, bij 

jeugdbeweging, als monitor op speelpleinen en later als ouder/opvoeder. 

 

Voor het lesjaar 2016-2017 kunnen we beroep doen op 27 assistenten. Deze 

opmerkelijke stijging van 15 naar 27 op twee jaar tijd is te wijten aan de extra parkour-

lessen. 

 

 

 

Het jaarthema 2015-2016 

is ‘Wat als …?’  

Dit thema werd als 

inspiratiebrong gebruikt 

door ‘Circustheater niveau 

2’ bij de Galavoorstelling 

in maart 2016. 
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1.5. Bijscholingen en teambuildings 
 

Na bijna 25 jaar kan en wil Cirkus in Beweging niet meer in gaan op elke vraag om ergens 

een circuslesje te gaan geven. We willen onze ervaring en know how delen, zodat de 

kennis gespreid wordt en mensen in gans Vlaanderen zelf circuslessen kunnen geven.  

 

Onze bijscholingen gaan over verschillende onderwerpen uit de Circuseducatie. Een veel 

gevraagde bijscholing is die rond Circomotoriek (circus voor kleuters samen met een 

ouder). Rika Taeymans schreef hier een boek over, Nelsons Acrobatenboek, en na de 

Engelse vertaling van in 2015, is in 2016 een Tsjechische editie verschenen. Voor 2017 

wordt gewerkt aan een Deense en Estse vertaling! 

 

In 2016 gaven we naast onze eigen BIC-opleiding (zie 1.3) 12 bijscholingen in heel 

Vlaanderen met een totaal bereik van 259 personen (een aantal bijscholingen liepen 

over meerdere dagen, voor meerdere groepen).  

Rika Taeymans werd uitgenodigd om 4 internationale bijscholingen te gaan geven 

over Circomotoriek in Praag, Finland, Winchester en Bratislava. 

We werden gevraagd voor 8 teambuildings en bereikten hiermee 220 personen. 

 

Bijscholingen 2016: 

UZ Gent Educatieve dag Gent 
De Kolibrie  Voorbereiding schoolfeest Berchem 
Kind & Gezin 'Ontwikkelingsstimulering Beweging' Kortrijk 
MPI Heemschoolkoning Bijscholing Neder-Over-Heembeek 
Hogeschool PXL ‘Beweeg (in) het basisonderwijs' Hasselt 
UCLL Crea-stage lerarenopleiding Leuven 
SIG Creatieve therapieën Gijzegem 

 

Teambuildings 2016: 

De sleutel (werkt met drugsverslaafden) Kapelzaal Heverlee 
Bemiddelingsdienst ALBA (vrijwilligersavond) Herent 
Het huis van het GO! Leuven 
ICARE Tienen 
CAW Halle-Vilvoorde Leuven 
Nido Calido Leuven 
Koning Boudewijnstichting Kapelzaal Heverlee 
Middenschool Aarschot Aarschot 
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1.6. Vrijwilligers 
 

Cirkus in Beweging kon in 2015 beroep doen op heel wat vrijwilligers: 

 

 EVS = European Volunteer Service / financiering via het Erasmus+ programma.  

In 2016 hadden we 3 EVS’ers te gast: 

 

Vera Schuck (Frankfurt, sept 2015 – juni 2016) is ondanks haar jonge leeftijd (19 

jaar) een grote hulp voor Cirkus in Beweging. Zij leerde circusles geven aan jonge 

kinderen in haar eigen circusatelier in Duitsland. Als Duitse had ze het Nederlands 

snel onder de knie, waardoor ze snel is kunnen starten met lesgeven. Vooral onze 

sociale projecten spraken haar aan. Bovendien bleek Vera zeer handig te zijn. Zij was 

de eerste bewoonster van de kamers boven de ‘Barterre’ in het Broosgebouw en 

dankzij haar werd deze ontmoetingsruimte volledig ingericht en verfraaid.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Vera Schuck                 Lisette Barsella Gomez                         Nora Winkler 

 

Lisette Barsella Gomez (Dominicaanse Republiek, aug 2016 – mei 2017) werd bij 

ons geïntroduceerd door haar nicht Natasha Marcano. Beide zijn ‘aerial hoop’ 

artiesten. Lisette wil bij Cirkus in Beweging leren lesgeven, liefst aan jonge 

acrobatische meisjes en wil werken aan haar techniek en podium skills om in 2017 

auditie te kunnen doen in Italië, waar een deel van haar familie woont.    

 

Nora Winkler (Oostenrijk, aug 2016 – juli 2017) doet graag circus met kinderen, 

maar is ook heel geïnteresseerd in het maken van kostuums en decor. Wekelijkse is 

ze steun en toeverlaat van onze vaste costumier, Karlon Fonteyn. 

 

 In 2016 hadden we 5 stagiairs uit 2de en 3de jaar Sociale Readaptatie-

wetenschappen en Sociaal Cultureel Werk (UCLL). O.l.v. een vaste lesgever 

begeleiden zij mee de naschoolse Brede School projecten, sociale projecten en de 

reguliere wekelijkse lessen. 
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- Marieke Crab, tot feb 2016 

- Simo Vanhole, tot jan 2016 

- David Roussel, tot mei 2016 

- Helena Van Looy, vanaf sept 2016 

- Toon Heylen, vanaf sept 2016 

 

 Cirkus in Beweging begeleidde in 2016 opnieuw enkele stagiairs van de FP-

opleiding (Formation Pédagogique, Brussel). Zij helpen voornamelijk met onze 

inclusie-kinderen in de wekelijkse lessen. 

 

 In kader van een Magda-project coacht Cirkus in Beweging nog steeds de intussen 

24-jarige vrijwilligster, Ella Ganseman. Wat begonnen is met een werkstage op 

woensdagen is uitgegroeid tot een blijvend engagement van Ella, niet alleen tijdens 

de multi-lessen op woensdag, maar ook tijdens vakantiestages. Ella volgt intussen 

zelf met veel enthousiasme Parkour. 

 

 Blijvende waarde in de kostuum-afdeling is Karlon Fonteyn. Drie voormiddagen per 

week tovert hij de mooiste kostuums uit zijn naaimachine. 

 

 Joris Van Gansen komt sinds 2016 elke vrijdagnamiddag helpen met het herstellen 

en maken van circusmateriaal. Hij werd met ons in contact gebracht door vzw De 

Hulster. 

 

 David Roussel is bij ons in 2015 gestart als stagiair Sociaal Cultureel Werk maar 

woont intussen ook in de ‘Barterre’. Hij is de verantwoordelijke voor alle herstellingen 

van circusmateriaal, lesgever in multi-lessen en ‘percussie kids’ maar ook begeleider 

van de jongeren van vzw Honk. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Nora Winkler, Jesse Debille, David Roussel, Toon Heylen en Lisette Barsella Gomez 
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1.7. Workshops en vakantiestages   
 

Naast optredens met onze artiesten en productiegroepen verzorgt Cirkus in Beweging 

heel veel educatieve en animatieve workshops.  Dit kan zijn op evenementen tijdens 

het weekend, maar even goed voor projecten op scholen.  Een volledige lijst vindt u in 

bijlage. 

 

We hanteren steeds de vuistregel van max 14 deelnemers per begeleider. 

 

In 2016 werden 171 workshops gegeven van 2u of langer. Hiervan gingen er 28 door 

buiten Vlaams-Brabant, 

In 2016 werden 138 workshops gegeven alleen al in het kader van Brede School (= 1u). 

 

In 2016 gaven we in totaal 417 workshops en bereikten daarmee circa 13.300 

personen. 
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In 2016 organiseerde Cirkus in Beweging 12 eigen circus-stages en 12 stages op 

aanvraag tijdens de schoolvakanties. Hiermee bereiketen we circa 700 kinderen. 

 

Tijdens de vakantiestages combineren we vaak onze eigen circustechnieken met andere 

“kunsten”, zoals breakdance, theater, yoga en crea. Hiervoor werken we samen met 

andere organisaties zoals Kreakatau, Straatrijk en Spoor 6.  

 

Tenzij anders vermeld, zijn de vakantiestages gericht op kinderen uit de lagere school (6-

12 jaar). We richten ons ook op tieners, maar bieden dan speciale stages aan zoals 

acrobatie of parkour. Vakantiestages voor kleuters keren ook jaarlijks terug. 

 

 

Vakantiestages op aanvraag 

   Bereik  

8-11 febr 2016 (4 dagen) CC Westrand Circus & crea 30 Itterbeek 

8-12 febr 2016 Sporty Circus Deluxe 32 Kessel-Lo 

4-8 april 2016 Fabota Buurtwerking 15 Sint Jan 

4-8 april 2016 GC De Boesdaalhoeve Multicircus 60 Sint-Genesius-Rode 

18-22 juli 2016 Sporty Circus Deluxe 32 Heverlee 

19-20 juli 2016 (2 dagen) Jeugddienst Bertem speelplein kattestroof 60 leefdaal 

25-29 juli 2016 Sporty Circus Deluxe 32 Vlierbeek 

25-29 juli 2016 Sporty Circusacrobaten gezocht 32 Vlierbeek 

16-19 aug 2016 (4 dagen) CC Westrand Circus & crea 30 Itterbeek 

22-26 aug 2016 Kamp Kwadraat Circus & crea 30 Overijse 

31.10 en 2.11.2016 Fabota Buurtwerking 15 Leuven 

2-4 nov 2016 (3 dagen) Kamp Kwadraat Circus & crea 30 Overijse 

     
 

Eigen vakantiestages 

  Bereik  

8-12 febr 2016 Circus & Parkour 30 Kapelzaal  

28 maart-1 april 2016 VM Kleutervoormiddagen 15 Appeltuin 

28 maart-1 april 2016 NM Goochelkamp 12 Appeltuin 

28 maart-1 april 2016 Circus & Crea 30 Zevensprong 

4-8 april 2016 VM Kleutervoormiddagen 15 Appeltuin 

4-8 april 2016 NM Tieners met een beperking 15 Appeltuin 

4-8 april 2016 Circus & Percussie 30 Zevensprong 

4-8 juli 2016 Buitencircus 35 One chicken Farm, Lovenjoel 

4-8 juli 2016 VM Kleutervoormiddagen 15 Appeltuin 

4-8 juli 2016 NM Kleuternamiddagen 15 Appeltuin 

11-15 juli 2016 Circus & Theater 30 Zevensprong 

22-26 aug 2016 Circus & Breakdance 30 Appeltuin 
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1.8. Vooropleiding Circus  
 

Voor kinderen met ambitie, vanaf 9 jaar, die de circusmicrobe stevig te pakken hebben en 

graag veel lessen willen volgen, hebben we sinds 2009 een speciaal pakket uitgewerkt : 

de “vooropleiding circus”. 

 

Dit pakket omvat : 1 wekelijkse les acrobatie  
   1 wekelijkse les circustheater 
   2 wekelijkse specialisatielessen : diabolo of jongleren of  
        eenwieler of  
        evenwicht of luchtacrobatie 
 

Het doel is de kinderen een mooi en evenwichtig circusprogramma te laten doorlopen, 

tegen een gunstig tarief.  Zij worden gecoacht door de lesgevers en met hen wordt 

besproken wat de eventuele toekomstmogelijkheden zijn van een jonge circusartiest, 

vooral dan naar opleiding toe.  Het is ook de bedoeling om samen naar enkele 

circusvoorstellingen te gaan kijken. 

 

In het schooljaar 2016-2017 hebben we 12 jongeren die dit pakket volgen. Na een 

terugval sinds de invoering van de circushumaniora, zit dit aanbod opnieuw in de lift.  

We rekenen op jaarlijks 4 jongeren in dit pakket om het te blijven promoten. 

 

 

1.9. Circushumaniora  

In juni 2016 studeerden 5 leerlingen af in deze richting, waarvan er 1 auditie deed bij één 

of meerdere circushogescholen. Wout Deneyer werd toegelaten en startte in september 

2016 bij ESAC in Brussel (Ecole Supérieure des Arts de Cirque).  

Schooljaar 2016-2017 is gestart met 34 leerlingen in de circushumaniora (optie binnen de 

richting Sportwetenschappen ASO/TSO op het KA Redingenhof) : 5 in de 1ste graad, 13 in 

de 2de graad en 16 in de 3de graad. Dit totaal aantal is al enkele jaren stabiel. 

18 van de 34 leerlingen van de circushumaniora volgen buiten hun dagopleiding nog 

lessen bij Cirkus in Beweging in hun vrije tijd. Cirkus in Beweging blijft dus een grote 

leverancier van kandidaat-leerlingen te zijn voor deze richting. 

Regelmatig krijgen de leerlingen van de circushumaniora podiumkansen. Zo maakten ze 

deel uit van de voorstelling voor ‘Buurtfamilies’ in de Predikherenkerk op 5.03.2016 en 

van de Open Piste op 13.05.2016 en traden enkele op in Liempde (NL) op Festival Circolo. 
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            Afstudeernummers laatstejaars Circushumaniora juni 2016 
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2.   Het jaar 2016 op artistiek vlak 
 
 
In 2016 deden we 118 optredens & animaties en bereikten daarmee circa 85.000 

personen. We stellen vast dat deze aantallen jaar na jaar teruglopen. Vooral de boeking 

van productiegroepen mindert, waarschijnlijk door de opkomst van producties van andere 

circusateliers in de regio.  

In 2016 organiseerden we wel opnieuw ons 4-jaarlijks internationaal circusfestival 

CirkOOH! CirkAAH!  

 

2.1. Duurzame samenwerkingen  
Door terug te blikken op alweer een goed gevuld jaar, valt het op dat we dankzij onze 

ervaring kunnen voortbouwen op duurzame samenwerkingen met interessante 

Vlaamse partners, zoals 

 30CC Leuven (Cirque Composé, Rode Hond festival, optreden voor Buurtfamilies) 

 Andere stadsdiensten Leuven: paasfeesten, dag van het park, Leuven by night (Liefst 

Leuven), de langste dag, Museum M, … 

 Verbond der Jaartallen 

 Fabota (buurtwerking Leuven) 

 CC Diest: opening van het cultureel seizoen in Diest 

 Vlabra’ccent (provincie Vlaams-Brabant): samenwerking tussen  

10 CC’s die leidde tot Cirk Publiek 

 CC Dommelhof (Neerpelt), CC De Wildeman (Herent), … 

 UZ Leuven, KUL 

 (hoge-)scholen: UCLL, Zevensprong, Miniemen, De Ring, … 

 

Ook commerciële programmatoren en bedrijven weten ons te vinden. Dit is ook nodig 

omdat onze subsidies slechts 20% uitmaken van onze totale werking. In 2016 werkten we 

(opnieuw) samen met organisaties en bedrijven als 

 Sylvester Productions (Sint-intrede Antwerpen, …) 

 Joeps Entertaint 

 Verschillende bedrijven voor bvb Sinterklaasfeest 

 Rotary Club 

 To The Point Events 

 Make My Day 

 KBC, Ikea, DCLA, … 

 

 

 

Leuven by night 
25.11.16 
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Internationale uitwisselingen 
Op sociaal-educatief vlak was 2016 een jaar met veel internationale ‘trainer for trainer’ 

uitwisselingen. Deze worden beschreven in hoofdstuk 3.7.  

 

Dankzij duurzame samenwerkingen met internationale partners krijgen we elk jaar weer 

de kans om groepjes jongeren naar het buitenland te sturen. 

 

 De percussiegroep Molotov nam van 1 tot 3.07.2016 deel aan het 

straattheaterfestival STAMP in Hamburg. 

 

 De productiegroep ZigZag nam van 14 tot 29.07.2016 deel aan een internationale 

jongerenuitwisseling in Finland.   

 

Maar in 2016 ging veel aandacht naar de 4de editie van ons internationaal 

jeugdcircusfestival CirkOOH! CirkAAH! dat doorging van 5 tot 13 augustus.  Voor deze 

editie konden we voor het eerst terecht op de nieuwe locatie HAL 5 aan de Centrale 

Werkplaatsen in Kessel-Lo.  

 

 We ontvingen een Percussiegroep uit Tallinn (EST), 4 Circusgroepen uit Helsinki (FIN), 

Sardinië (IT), Menorca (SP) en Tallinn (EST). Zij werden ontvangen door een delegatie 

Leuvense jongeren = samen goed voor 70 deelnemers van 12 tot 25 jaar. 

 226 Leuvense kinderen/jongeren namen deel aan minstens één workshop, via Fabota, 

Vleugel F of Speelplein Heverlee. 

 20 bijkomende jongeren werkten als vrijwilliger in de bar, bij op- en afbouw, techniek, ... 

 Er werden 11 voorstellingen gespeeld, telkens combinatie van jeugdcircussen en 
professionele artiesten. 

 Er ware 4 workshops voor de 70 deelnemers + 2 workshops die ook voor het publiek 

open stonden. 

 De 70 deelnemers namen verder nog deel aan 7 interculturele activiteiten. 
 

Ziehier enkele sfeerbeelden. 
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2.2. Wekelijkse lessen  
 

In de wekelijkse lessen wordt nog steeds nadruk gelegd op het gebruik van 

circustheater en het creëren van circusacts. Daarom bieden we een aantal 

optreedkansen. 

 

De Open Piste is een optreden waar liefhebbers en (semi-) professionele circusartiesten 

kunnen experimenteren, try out-en of gewoon iets tonen voor een verscheiden publiek.  

Na het optreden wordt er tijd gemaakt voor feedback en gezellig napraten. 

 

Sinds 2015 organiseren we 2 Open Pistes per jaar, in november en in mei. Hierdoor 

worden onze leden nog meer geprikkeld om een act te maken. Aan de acts kan zowel in 

groep (in de wekelijkse les) als individueel (op de werkplaats of tijdens vrije trainingen) 

gewerkt worden. 

In overleg met de deelnemers van de lesgroepen wordt er een creatieve periode 

gepland als voorbereiding op de Open Piste (individuele nummers) en de Opendeurdagen 

(groepsnummers).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorheen het jaar zijn er ook vele toonmomentjes in de lessen. 

De kinderen/jongeren tonen wekelijks aan elkaar en tijdens de 

mama-en-papa-doe-meelessen ook aan hun ouders. 
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Het is stilaan een traditie aan het worden: in maart 2016 konden we opnieuw een dag 

beschikken over de Stadsschouwburg voor onze twee galavoorstellingen. 
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Tijdens de Opendeurdagen kunnen alle kinderen, jongeren en volwassenen laten zien 

wat ze geleerd hebben. We willen deze dagen ook gebruiken om een goed contact te 

leggen tussen onze leden, hun ouders, vrienden en familie en onze docenten. 

 

Onze opendeurdagen gingen in 2016 nog eens door tijdens het Pinksterweekend van 13 

tot 15 mei, in het Paul van Ostaijenpark, mét een echte circustent van Circus Barones. 

 

In dit rapport enkele impressies van vele magische momenten! 
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2.3. Productiegroepen 
 

Cirkus in Beweging wil zoveel mogelijk jongeren de kans geven om op te treden. Dat kan 

in het kader van een productiegroep, die onder begeleiding regelmatig repeteert en werkt 

aan een speelklare voorstelling.  

Bij dit soort groepen speelt het sociale aspect (samenwerking) een minstens even grote 

rol als de artistieke ervaring. Iedereen is welkom in deze productiegroepen, ongeacht 

technisch niveau of achtergrond.  

In 2016 traden deze verschillende optreedgroepen samen 62 keer op (van de 118 

optredens in totaal), gingen ze op doorwerkweekends of productiestages. 

Hieronder een overzicht van de stand van zaken. 

 
 ZIG ZAG  

 

ZigZag, onder leiding van Hanna Mampuys en Joost Geuens. 

In 2016 zette ZigZag er na 6 jaar een punt achter. Op 12 november speelde ZigZag een 

fenomenale Dernière in CC De Borre in Bierbeek, met een compilatie van hun drie 

voorstellingen, ‘Camping’, ‘Kannibalen’ en ‘Wie is het?’. Een ontroerende avond.   

 

29/10/2016 Festival Circo Circolo Liempde (NL) 
12/11/2016 Dernière ZigZag Bierbeek 

 
 

 PIQUET  

 

Deze productiegroep zit in zijn 5de jaar en werkte in 2016 verder onder begeleiding Toon 

Van Gramberen en Stijn Briers.  

Ondanks de goesting bleek het praktisch bijna onmogelijk om de groep nog bij elkaar te 

krijgen voor repetities en optredens. Mede daardoor speelde Piquet in 2016 maar 

tweemaal. 

 

27/08/2016 Buurtfeest Kessel-Lo 
28/10/2016 Festival Circo Circolo Liempde (NL) 
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 Nieuwe productiegroep: CARROUSEL   

 

Vanaf september 2016 krijgt Maša Ceglar en nieuwe mede-begeleider, Lennert 

Vandenbroeck. De jonge groep vindt ook een naam, CARROUSEL is geboren! 

 

De groep repeteerde in 2016 nog wekelijks, en speelde voor het eerst een volledige 

voorstelling.  

 

30/11/2016 Sinterklaasfeest Kettekeet Leuven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CIRCUSORKEST 
 

Ook het circusorkest (o.l.v. Tom Permentier, met kinderen vanaf 10 jaar die al minstens 2 

jaar een instrument bespelen) kreeg in 2016 vier podiumkansen. Nooit gezien is dat deze 

jonge groep gewoon zelf aanvraagt om te mogen gaan spelen, ’met den hoed’. Het 

opgehaalde geld wordt gebruikt om te investeren in pupiters en andere toebehoren. 

 

26/02/2016 Pensioensfeest Neerijse 
28/03/2016 Lentefeest  Tombeek 
23/04/2016 Zomaar, met de hoed Leuven Centrum 
25/05/2016 Zomaar, met de hoed Leuven Centrum 
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 BOUNCE 
 

Deze parkour-productiegroep speelde 4 keer in 2016: 

 

30/01/2016 Optreden D’irque en Fien Hoeilaart 
17/09/2016 Chirorock Korbeek-Dijle 
18/09/2016 Cirk Publiek Keerbergen 
2/10/2016 Personeelsfeest KUL Leuven 

 

 

 PERCUSSIE KIDS 
 

Bij de wekelijkse les ‘Percussie kids’ heeft begeleider  Jo Zanders in september 2016 de 

fakkel doorgegeven aan David Roussel. De groep trad alleen op tijdens de 

opendeurdagen.   

 

 

 DYNAMO 
 

Dynamo, o.l.v. Tom Permentier, is nog steeds top wanneer je op zoek bent naar 

opzwepende percussie voor festivals en fuiven.  

 

In 2016 speelde Dynamo o.a.  op volgende gelegenheden : 

 

20/03/2016 Manifestatie Hart boven hard Brussel 
1/04/2016 Stadsspel JES Sint-Agatha-Berchem 
7/05/2016 Wild in 't park GC De Wildeman Herent 

21/05/2016 25 jaar CVO Volt CVO VOLT Haasrode 
10/07/2016 Big Jump Stad Sint-Truiden Sint-Truiden 
28/07/2016 Dag van de Speelpleinanimator Don Bosco Leuven 
30/07/2016 M-idzomer for kids Museum M Leuven 
31/07/2016 Dat wordt Drummen op de Dijk! Toerisme De Panne De Panne 

5/08/2016 CirkOOH! CirkAAH! Cirkus in Beweging Kessel-Lo 
6/08/2016 Strapatzen AGB Ternat Ternat 
6/08/2016 Festival Habitat Stedelijk jeugdwerk Leuven 

13/08/2016 Zomerkriebels CC Keerbergen Keerbergen 
3/09/2016 Summerjam Jeugdhuis Herent Herent 

24/09/2016 Jaarmarkt Handelaarsverbond St-Genesius-Rode 
25/09/2016  Kevin van Overdijk Tilburg 
26/12/2016 Eindejaarscorrida DCLA Leuven 
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 DE MADAMMEN from Ipanema 
 

Een uit de kluiten gewassen percussiegroep voor volwassenen, onder leiding van Tom 

Permentier. Wie in Leuven woont moet ze zeker al ontmoet hebben.   

De Madammen zijn veel meer dan een lesgroep. Het is een groep vrienden geworden, van 

alle leeftijden en uit alle beroepssectoren, die samen optreden, op weekend gaan en 

plezier maken. 

De groep wordt actief betrokken bij de vrijwilligerswerking van Cirkus in Beweging. Een 

waar succesverhaal.  

Wistjedat de 5 zestigplussers uit § 1.1 allemaal in deze groep zitten? 

 

Ook in 2016 blijven de Madammen gaan! 

 

5/02/2016 Carnavalsstoet De Zevensprong Leuven 
20/03/2016 Manifestatie Hart boven hard Brussel 
26/03/2016 Leuvense Paasfeesten Paasfeesten Leuven Leuven 

1/05/2016 1 mei stoet Sp.a Leuven 
15/05/2016 Kesselse Feesten Kesselse Feesten Kessel-Lo 

4/06/2016 25 jaar CBE CBE Mechelen 
5/06/2016 Opening Museumspelstraat Museum M Leuven 

17/06/2016 Geluksvogels Stad Leuven Leuven 
12/08/2016 CirkOOH! CirkAAH! Cirkus in Beweging Kessel-Lo 
12/08/2016 Paulusfeesten Paulusfeesten  Oostende 
11/09/2016 Stoet Jaartallen Mannen van '70 Leuven 

2/10/2016 Druivenfeesten Handelaarsverbond  Huldenberg 
2/10/2016 Familiefeest De Cooman Lovenjoel 

10/12/2016 Kerstmarkt Music for Life Leuven 
26/12/2016 Eindejaarscorrida DCLA Leuven 

 

 

 

 

De Madammen gingen ook in 2016 op doorwerkweekend naar Oostende. 
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 LES NICOLETTES 
 

Als sinds de grote parade in 2009 (opening Museum M) speelden enkele dames met het 

idee een majorettengroep op te starten. In september 2014 gingen voorzichtig de eerste 

wekelijkse lessen van start. In 2016 zijn ze klaar om naar buiten te komen! O.l.v. ex 

Belgisch kampioene twirling, Nicole Claes, en costumier Jim Vandenbosch zagen Les 

Nicolettes het licht. Zij speelden 2 keer in 2016. En of het smaakte naar meer! 

 

13/03/2016 Galavoorstelling Cirkus in Beweging Leuven 
15/05/2016 Opendeurdagen Cirkus in Beweging Heverlee 
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 MOLOTOV 
 

De nieuwe kostuums zijn klaar! Molotov ziet er best cool uit met die karren! 

 

Speellijst Molotov 2016:   

11/03/2016 Receptie na concert Rotary Club Leuven 
13/03/2016 Galavoorstelling Cirkus in Beweging Leuven 
22/04/2016 Ring Rock Ring Leuven  Leuven 
15/05/2016 Opendeurdagen Cirkus in Beweging Heverlee 
16/05/2016 Bloemenstoet Midzomer Ternat 
19/05/2016 Inhuldiging nieuw gebouw De Wissel Horst 
22/05/2016 Overijse op z'n kop Gemeentebestuur  Overijse 
29/06/2016 Lemme Live Scouts Sint Paulus Heverlee 

1/07/2016 STAMP STAMP Hamburg (D) 
8/08/2016 CirkOOH! CirkAAH! Cirkus in Beweging Kessel-Lo 

13/08/2016 CirkOOH! CirkAAH! Cirkus in Beweging Leuven 
3/09/2016 Cirk Publiek Provincie + 30CC Landen 

24/09/2016 Tiense om te zien Joeps Entertaint Leuven 
10/10/2016 Loop zonder dope vzw De Spiegel Kessel-Lo 
16/12/2016 Staten Generaal Cultuur Leuven Leuven 
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2.4. Animaties 
 
Onder circusanimatie verstaan we het spelen tussen de mensen, een vorm van 

straattheater waarbij de artiest de aandacht van het publiek trekt op onverwachte 

plekken en momenten. Het publiek wordt verrast en verwonderd, zonder dat het zich 

eraan verwacht. 

Binnen Cirkus in Beweging hebben we een aantal animaties die jongeren en 

geïnteresseerden eenvoudig kunnen leren. We denken hierbij aan onze steltenlopers, 

verschillende parades en publieke toonmomenten die we organiseren voor evenementen.  

Daarnaast verzorgen we ook professionele circusanimaties op personeelsfeesten en 

evenementen. Hiervoor doen we beroep op (semi-) professionele artiesten.  

 

Cirkus in Beweging doet al verschillende jaren all-round circusanimaties. Dit zijn 

vrijblijvende animaties waar artiesten inspelen op de input van het moment.  

Ondertussen zijn er verschillende van onze artiesten erg ervaren in deze discipline.  

 

‘Circus à La Carte’ is een animatie waarbij het publiek als het ware uit een menu kan 

kiezen wat het wil zien.  

20/03/2016 Knipoogdag VTBKultuur Elsene 
23/04/2016 KGV KVG Meise 
23/04/2016 Blauwput Feest Blauwput Kessel-Lo 
18/05/2016 Buitenspeelnamiddag CC Strombeek Strombeek 
18/09/2016 Cirk Publiek GC Den Bussel Keerbergen 
19/09/2016 Onthaal SRW UCLL Heverlee 
15/10/2016 Vrijetijdsbeurs Sportdienst  Hoeilaart 

 

‘François et François’ Deze door alles geobsedeerde tweeling komt recht uit een 

renaissance kostuumfilm. Klein detail, ze zitten op een 2 meter hoge eenwieler. 

29/01/2016 Internationale meeting Haystack International Leuven 
23/04/2016 KGV KVG Meise 
7/07/2016 De Donderdagen CC Ninove Ninove 
20/08/2016 Kattenfeesten Kattenfeesten Meerhout 
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Andere vaste animaties 

25/07/2016 Zomerschool VGC Brussel Balthazar & Frederico 
29/05/2016 Extreem Le(u)ven Stad Leuven Leuven Bascule act 
25/09/2016 Den Amer op Stelten CC Diest Diest Cirquiana Jonas 
1-4/02/2016 KBC promo KBC Leuven Eenwieler 
29/05/2016 Dag van het Park Stad Leuven Leuven Koorddanser 
22/05/2016 Overijse op z'n kop Gemeentebestuur  Overijse Stelten 
6-20/02/2016 Opening IKEA Joeps Entertaint Bergen Stelten 
20/03/2016 Knipoogdag VTBKultuur Elsene Stelten 
14/04/2016 Culinaire wandeling Make My Day Vilvoorde Stelten 
21/05/2016 Parade naar Depot Miniemeninstituut Leuven Stelten 
31/08/2016 Reclamefilm Caviar Brussel Stelten 
9/01/2016 Kerstboomverbranding Patrick Linden Vuurshow 
11/03/2016 Rotary Club Rotary Club Leuven Vuurshow 
12/11/2016 Sint Intrede Sylvester Productions Antwerpen Zwarte Pieten 
27/11/2016 Sinterklaasfeest De Kleine Johannes Leuven Zwarte Pieten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dag van het park 
29 mei 2016 

Ring Rock, 22 april 2016 
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2.5. (Semi-) Professionele Producties  
 

Dit zijn circusproducties gemaakt door de meer ervaren circusartiesten van Cirkus in 

Beweging. De artistieke output is klaar om op hoog niveau mee te draaien tijdens grotere 

evenementen, circusfestivals,…  Momenteel hebben we Balthazar & Frederico en De 

Fellinifanfare. 

 

 BALTHAZAR & FREDERICO 
Vijf semi-professionele artiesten sloegen eind 2009 de handen in elkaar met artisanaal 

circus voor jong en oud.  Het resultaat bleek een zeer succesvolle voorstelling te zijn 

“Circus BAF!”. Hieruit kwam deze afgeleide productie. 

 
25/07/2016 Zomerschool VGC Brussel 

 
 
 

 DE FELLINIFANFARE  

‘Achtenhalf’ is de nieuwe fanfare op stelten van Cirkus in Beweging. Met een knipoog naar 
de films van Federico Fellini, roept de fanfare de nostalgische sfeer van de kermis van 
weleer op. Met Italiaanse circusmuziek op de pupiter, word je meegesleept van uitbundig 
feestgedruis naar dromerige romantiek. Een fanfare van formaat! 
 

5/06/2016 Opening Museumspelstraat Museum M Leuven 
7/07/2016 De Donderdagen CC Ninove Ninove 
26/11/2016 Verjaardagsfeest Sarissa Rombouts Ranst 
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2.6. Projecten op Maat 
Al dan niet in samenwerking met andere organisaties werkt Cirkus in Beweging projecten 

op maat uit. Dit kan een unieke circusact zijn, maar ook de totale organisatie van een 

evenement. Hier gaan we op zoek naar een cross over van verschillende (kunst-) 

disciplines maar ook naar een interessante en stimulerende samenwerking tussen 

professionele, startende- en amateurartiesten.  

Een aantal projecten mogen we jaren na elkaar uitwerken, maar elk jaar zijn er ook 

nieuwe projecten. 

 

Enkele projecten op maat in 2016: 

30/01/2016 Personeelsfeest To the Point Events Houthalen 
9-10/02/2016 Cirque Composé 30CC Leuven 

5/03/2016 Familievoorstelling 30CC Leuven 
20/04/2016 Week van de Valpreventie UZ Leuven Pellenberg 

3/09/2016 Cirk Publiek CC Landen Landen 
5/09/2016 Vertelavond CIB / Schobbejak / 30CC Leuven 

19/09/2016 Onthaal SRW UCLL Heverlee 
25/09/2016 Den Amer op Stelten CC Diest Diest 
25/11/2016 Leuven by night Liefst Leuven Leuven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisette, Raff en Senne, jonge artiesten die optraden op het festival Circolo in Liempde (NL) 

28.10.2016 
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Scholenproject i.s.m. 30CC 
in de Predikherenkerk 
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2.7. Ondersteuning van de artistieke 
werking 
 

Mensen met ideeën en plannen voor het uitwerken van een productie of act kunnen 

beroep doen op één of meerdere van volgende vormen van ondersteuning. 

 

 Artistiek team  kernteam werkt aan uitvoering en ondersteuning van nieuwe  

 projecten. Het Artistiek team bepaalt het artistiek beleid van  

 Cirkus in Beweging. 

 Werkplaats  Open ruimte voor mensen die willen trainen en creëren 

 Repetitieruimte (semi-)professionele artiesten kunnen gebruik maken van onze 

 accommodatie voor de creatie van nieuwe producties:  

 

De Stad Leuven stelt sinds 2013 de Predikherenkerk ter beschikking voor 

Circus.  

Leuven wil op deze plek mogelijkheden bieden aan enkele culturele partners: 

 om circusproducties voor te bereiden, door circusartiesten en organisaties: 

samenstellen, inoefenen en produceren  

 om stages en masterclasses aan te bieden met circusspecialisten uit het veld 

 voor het ontwikkelen van programma’s voor scholen 

 voor het ontwikkelen van stages voor productiegroepen 

 om kansen te bieden aan mensen met beperkingen en kansengroepen 

 

Sinds 2014 beschikken we over de sleutel van het Broosgebouw en kunnen we 

ook ’s avonds, tijdens schoolvakanties of op zondagen trainen en repeteren.  

 

 Kostuumafdeling Onder leiding van Karlon Fonteyn 

 Coaching, Feedback en Regie 

 Open Piste Plaats om iets te tonen en feedback te krijgen 

 Speelkansen op festivals,…   

Creëren van speelkansen voor circusproducties 

 Promotie  

van de eigen producties via website en artiestencatalogus 

 

 

2.8. Sociaal/artistieke werking werking 
 

We willen ook kansarmere kinderen de kans geven om zowel naar optredens te gaan 

kijken (receptief) als om eraan deel te nemen (actief). Doorheen het hele jaar en in 

samenspraak met onze sociale partners kijken we waar en hoe dit kan.  

Hieronder een greep uit de kansen uit 2016: 
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Receptieve optredens: 

  5.03.16  voorstelling Wagehuys voor buurtfamilies i.o.v. 30CC 

13.03.16  Galavoorstelling in de schouwburg waarop we Fabota kinderen  

uitnodigden  

  9.08.16  CirkOOH! CirkAAH! voor kinderen van Fabota  

12.08.16  CirkOOH! CirkAAH! voor jongeren van Vleugel F, Fabota en speelplein 

Heverlee 

28.08.16  Voorstelling door Piquet voor buurtcomité Casa Blanca (Kessel-Lo) 

30.11.16  Aanloop Productiegroep speelt op het Sintfeest van de Kettekeet 

 

Actieve optredens: 

  8.04.2016 Fabota: toonmoment einde paasstage op  

  4.06.2016 Fabota: optreedmoment op  

15.06.2016 Fabota: optreedmoment op  

23.03.2016 Optreden van Casa Blanca kids voor buurt, ouders en vrienden bij einde  

lessenreeks Casa Blanca 

20/06/2016 Schoolproject De Gobbel optreden  

14/12/2016 Optreden Fabota kids kerstmarkt  

29/11/2016  Optreden voor familie en vrienden bij einde Brede School reeks 

   Zevensprong  

12/12/2016 Optreden voor familie en vrienden bij einde Brede School reeks Sint-Jan  
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3.   Het jaar 2016 op sociaal vlak 
 

3.1. Aandachtskinderen 
 

Aandachtskinderen is de term die we gebruiken voor kinderen met een beperking. Dat 

kan een fysieke beperking zijn, maar kan ook betekenen dat ze vanuit een instelling 

komen en/of door hun gedragsproblemen speciale aandacht van ons nodig hebben. 

Cirkus in Beweging hanteert de visie dat we in elk van onze lesgroepen zoveel plaatsen 

voorzien als nodig is voor deze inclusiewerking. De meeste aandachtskinderen vind je 

in onze multi-lessen voor lagere schoolkinderen en in de Parkour-lessen. 

De kinderen komen bvb van Monte Rosa, Fabota, Leren Ondernemen, Ter Wende, 

Terbank, Arktos, de Trommel, de Wissel, Combo, RISO, Eigen Haard (Aarschot), OCMW, 

Woudlucht, … 

Doordat onze middelen beperkt zijn, is er vaak geen goede opvolging mogelijk en 

ondervinden we dit dagelijks als een pijnpunt. 

We streven echt naar duurzame samenwerking en willen alle jongeren kunnen 

integreren in de gewone lesgroepen. 

Dit vraagt van de instellingen en de betrokken gezinnen vaak een grote organisatorische 

en financiële inspanning. Voor ons is echter het belangrijkste dat de jongeren een plaats 

vinden in de groep en dat ze met plezier naar de lessen komen. Elk probleem wordt dan 

ook apart bekeken en opgelost. 

 

Dit wil zeggen dat: 

 We werken met gespecialiseerde docenten en goede begeleiding 

 We een financiële tegemoetkoming geven 

 We een goede communicatie voeren met alle docenten over de aandachtskinderen 

 We hulp bieden bij het vinden van transport van en naar de leslocatie 

 

Concreet hebben we te maken met 

 Financiële ondersteuning 

 Faalangst, selectief mutisme, ASS, ADD, ADHD, CP, hartafwijking, dwerggroei 

 Motorische problemen, ontwikkelingsachterstand, mucovisidose 

 Kinderen en jongeren uit Terbank, Leren Ondernemen, bijzondere jeugdzorg, Combo 

 Jongeren die toegeleid worden via de afdeling Psychiatrie op Gasthuisberg 

 Problematische gezinssituaties (onregelmatige aanwezigheid) 

 

De communicatie tussen Cirkus in Beweging en bovenvermelde organisaties verloopt 

steeds via de educatieve coördinator, Rika Taeymans. 

 

In lesjaar 2016-2017 telden we 31 aandachtskinderen in de reguliere lessen. 
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3.2. Samenwerking met FABOTA  
 

Nog steeds op vrijdagavond wordt er getraind met circus in Fabota. Sinds 2012 moet dit 

niet meer op locatie, maar heeft Fabota een eigen circuszaaltje. Dit wil zeggen, een 

zaaltje waar ook kan “gecircust” worden en waar rode turnmatten elke week wachten op 

de acrobatiekunstjes van de kinderen.  

Het blijft de bedoeling dat een aantal van deze kinderen ook tot bij ons komen naar de 

wekelijkse lessen, maar dit schooljaar blijkt dit nog moeilijker dan andere jaren. . 

Wel hebben we voor Fabota twee vakantiestages georganiseerd, in de paas- en 

herfstvakantie van 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Waarom geloven wij in Sociaal Circus 

- Het stimuleert persoonlijke groei en sociale vaardigheden 

- Open en toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, mobiliteit of vaardigheden 

- Circus is niet-competitief  

- We werken aan opbouw van vertrouwen en empathie 

- We doorbreken hindernissen en vooroordelen 

- Circus biedt een alternatief naast traditionele sporten en kunstvormen 

- Circus biedt de bereidheid om nieuwe dingen te proberen en om fysieke kracht 

op te bouwen 

- Circus stimuleert team work en respect. 
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3.3. Samenwerking met vzw Mobil en OCMW 
 

‘Jong geleerd is oud gedaan’ is een project in de Leuvense kinderopvang- en opvoedings-

ondersteunende initiatieven rond gezonde voeding en lichaamsbeweging bij baby’s en 

peuters. Bedoeling is om zowel jonge kinderen, hun ouders als andere opvoeders via een 

integrale aanpak gezonde voedings- en bewegingsgewoontes bij te brengen.. 

 

I.s.m vzw Mobil en het OCMW hebben we nieuwe lessenreeksen opgezet voor jonge 

moeders en hun peuters. Gedurende een aantal vrijdagvoormiddagen bezochten ze de 

circusschool en speelden we samen met ouders en peuters. Het belang van fysiek contact 

bij opgroeiende peuters wordt hier benadrukt. 

Met vzw Riso werd een gelijkaardig project opgezet. Zij werken met groepen die zelf niet 

makkelijk opkomen voor hun rechten. 

 

Ondanks het enthousiasme en omkadering van alle begeleiders blijft het wel grote 

inspanningen vragen om de moeders effectief te doen deelnemen. Het blijven zeer kleine 

groepjes. Maar we blijven volhouden! 

 

3.4. Aanbod voor mensen met beperkingen 
 

We willen ons aanbod verruimen naar kinderen en jongeren met een mentale 

beperking, zowel voor vakantiestages als voor wekelijkse lessen.  

 

Hiertoe organiseren we jaarlijkse een vakantiestages voor tieners met een mentale 

beperking in de paasvakantie. Het grootste deel van de jongeren die hieraan deelnemen 

worden toegeleid via vzw Honk. 

 
In 2016 hebben we een 6-lessenreeks georganiseerd in Terbank (AttrAktief) op 

dinsdag van 16/02/2016 tot 22/03/2016, voor adolescenten  met een beperking. Het is 

de bedoeling dit meer bekend te maken en uit te breiden. 

 

3.5. Speciale betalingstarieven 
 
We hanteren niet het systeem van betalingstarieven volgens inkomensbarema’s. 

Wel geven we een aantal ingeschreven families verminderingstarieven omdat de 

financiële last te groot is. Sowieso kunnen gezinnen die meerdere lessen volgen genieten 

van een korting.  

Financiële ondersteuning kan gevraagd worden voor gelijk welke activiteit: wekelijkse 

lessen, vakantiestages, optredens en workshops. Er kan ook betaald worden in schijven of 

met Cultuurbonnen. 
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3.6. Samenwerking met gevangenissen 
 
Via De Rode Antraciet verzorgde Rika Taeymans in 2016 opnieuw wekelijks jongleerlessen 

voor de gedetineerden van Leuven Hulp. In kleine groepjes werd met een eenvoudige 

techniek gewerkt aan het zelfvertrouwen van sociaal kwetsbare volwassenen.  

Ondanks de zeer kleine vergoeding die we hiervoor krijgen, voelt iedereen dat dit 

waardevolle momenten zijn. 

 

3.7. Erasmus+ project: 
       SOCIAL EDUCIRCATION II  
       volwassenenvorming over sociaal circus 
 
In 2015 startte het vervolg van een eerder Europees project ‘SOCIAL EDUCIRCATION’. 

Voor dit project werkten we opnieuw samen met partners uit Praag (coördinator), 

Budapest, Berlijn, Bristol, Valencia en Thessaloniki. De deelnemers aan de uitwisselingen 

zijn steeds circusdocenten. 

 

Een overzicht van alle uitwisselingen vind je op http://www.educircation.eu/workshops  

 

In 2016 vonden vijf uitwisselingen plaats. 

 

 17-25.01.2016, Valencia, Johannes Siemann en Maša Ceglar: werken rond 'stem' 

http://www.educircation.eu/workshops/item/121-voice-workshop  

 31.01-6.02.2016, Budapest, Tobias Verlinde: Training of Social Circus (2 delen) 

 12. 19-25.09.2016, Polen, Tobias Verlinde 

http://www.educircation.eu/workshops/item/123-seminar-for-circus-teachers 

 2-9.04.2016, Bristol, Joeri Helaers en Hanne Stoop: werken met etnische minderheden 

http://www.educircation.eu/workshops/item/125-circus-with-ethnic-minority-children  

 24-30.04.2016, Berlijn, Stef Langmans: werken met kinderen van vluchtelingen 

http://www.educircation.eu/workshops/item/124-street-children  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educircation.eu/workshops
http://www.educircation.eu/workshops/item/121-voice-workshop
http://www.educircation.eu/workshops/item/123-seminar-for-circus-teachers
http://www.educircation.eu/workshops/item/125-circus-with-ethnic-minority-children
http://www.educircation.eu/workshops/item/124-street-children
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Mede door dit project wordt ons netwerk versterkt en worden nieuwe uitwisselingen en 

bijscholingen georganiseerd, telkens 5 dagen rond een bepaald sociaal circusthema. 

Naast de bijscholingen komt er ook de mogelijkheid van ‘job shadowing’. Hierdoor kunnen 

onze docenten bijleren door mee te draaien in een circusorganisatie in het buitenland.  

 

Dit project werd beëindigd in 2016. Een nieuw project zal starten in 2017-2018.  

 

3.8.  ‘Suitcase Circus for Youth’ : SCREAM 
 
In 2014 startte de organisatie ‘Everything is Possible’ uit Leeds (UK) een wereldwijd 

project ‘Suitcase Circus’, waar Cirkus in Beweging één van de partners is.  

De andere partners zijn 6 jeugdcircussen uit Londen (UK), Madrid (Spanje), Tallinn 

(Estland), Santiago (Chili), Buenos Aires (Argentinië), Pueblo (Mexico) en Melbourne 

(Australië). 

Het oorspronkelijke doel was dat elke partner moet lokaal een vernieuwende activiteit 

opstarten waarbij sociaal kwetsbare jongeren betrokken worden.  

 

Dit project is afgesloten, maar ook hier is een 

vervolg op gekomen, dat loopt over 2015-2016. 

Het nieuwe project heet ‘SCREAM’ = Social Circus 

Recognizing Educational Activity Methodologies, 

een ERASMUS+ Key Action 2 project. De 

coördinatie gebeurt opnieuw vanuit de organisatie 

‘Everything is Possible’ in Leeds (UK).  

 

 

De bedoeling van de nieuwe uitwisselingen is om Europese samenwerking te promoten 

binnen het jeugdwerk, waarbij organisaties geholpen worden in de ontwikkeling van 

kwaliteitsprogramma’s, zodat jonge mensen kunnen worden opgeleid binnen lokale 

programma’s en binnen twee internationale activiteiten. Hierbij wordt er ook een link 

gelegd tussen het formeel en het niet formeel leren. 

 

Elke Leuvense deelnemer aan een buitenlandse uitwisseling of elke buitenslandse 

deelnemer aan een Leuvense uitwisseling maakte hierover een verslag. Je kan ze nalezen 

op http://www.suitcasecircus.eu/category/partners/belgium/  

 

In 2016 vonden zes uitwisselingen plaats in dit kader: 

 

 17-31.01.2016, Chili, Tine Van Dyck: clownerie 

http://www.suitcasecircus.eu/testimony-tines-project-chile/  en  

http://www.suitcasecircus.eu/basic-skills-for-a-clown-workshop-method-learned-by-

tine-in-chile/  

http://www.suitcasecircus.eu/category/partners/belgium/
http://www.suitcasecircus.eu/testimony-tines-project-chile/
http://www.suitcasecircus.eu/basic-skills-for-a-clown-workshop-method-learned-by-
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 3-15.03.2016, Leuven, Marianthi Mota uit Griekenland deed bij ons een job 

shadowing en had bijzondere interesse in Circomotoriek. 

  

 10-20.03.2016, Madrid, Eric Van Dooren: handstand 

http://www.suitcasecircus.eu/testimony-eric-vandoorens-project-spain/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15-26.05.2016, Argentinië, Jonas Van Soom: ontwikkeling soft skills bij jonge 

werklozen 

http://www.suitcasecircus.eu/social-circus-program-method-learned-by-jonas-van-

soom-in-argentina/  

 

 17-30.05.2016, Brighton, Isabel Van Maele: ‘aerial yoga’ 

http://www.suitcasecircus.eu/aerial-yoga-class-method-learned-by-isabel-van-maele-

in-the-uk/  

 

 30.08-7.09.2016, Mexico, Rika Taeymans: afsluiting en evaluatie project 

 

Te gast bij Cirkus in Beweging: 

 

Tijdens CirkOOH! CirkAAH! Hadden wij een Chileen te gast, Nilton. Hij maakte ook deel 

uit van SCREAM en schreef een verslag over zijn ervaringen in België: 

http://www.suitcasecircus.eu/method-learned-by-nilton-gutierrez-in-belgium/  

 

Verder hadden we Kaupo uit Estland op bezoek, die leerde over onze Parkour lessen: 

http://www.suitcasecircus.eu/parkour-techniques-method-learned-by-kaupo-p-in-

belgium/  

en Victoria uit Mexico leerde over creativiteit en experiment 

http://www.suitcasecircus.eu/testimony-eric-vandoorens-project-spain/
http://www.suitcasecircus.eu/social-circus-program-method-learned-by-jonas-van-
http://www.suitcasecircus.eu/aerial-yoga-class-method-learned-by-isabel-van-maele-
http://www.suitcasecircus.eu/method-learned-by-nilton-gutierrez-in-belgium/
http://www.suitcasecircus.eu/parkour-techniques-method-learned-by-kaupo-p-in-
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http://www.suitcasecircus.eu/creativity-and-experimentation-method-learned-by-

victoria-d-in-belgium/  

 

 

3.9.  Short term NEET EVS  
 

Via een circusschool in Slovenië waar we in het verleden al vaak mee samenwerkten, 

kwamen we in contact met een (voor ons) nieuw Europees traject. 

NEET = Not in Education, Employment or Training 

EVS = European Volunteer Service (zie ook § 1.6).  

Dit is een speciaal programma voor jongeren met problemen (niet schoolgaand, drop-

out…). EVS jongeren blijven normaal gezien een jaar bij ons. Deze NEET jongeren komen 

voor 2 weken. 

 

Het takenpakket van dergelijke vrijwilligers hangt natuurlijk heel sterk af van de mensen 

die we ontvangen: leeftijd, beperking (eerder sociaal of eerder mentaal), ervaringen, … 

 

Mogelijke taken: 

 Herstel en onderhoud van circusmateriaal 

 Helpen begeleiden van circusgroepen, zowel in wekelijkse lessen als vakantiestages 

(niet als verantwoordelijke maar als assistent, voor klaarzetten materiaal, mee helpen 

kinderen klaarmaken, …) 

 Helpen klaarzetten materiaal voor evenementen en animaties 

 In cafetaria staan 

 Circuslessen als parkour, diabolo of jongleren mee volgen en trainen 

 

Van 21.11 tot 3.12.2016 hadden we de Sloveense jongens Nik Delič en Gašper Vidic te 

gast, 17 en 21 jaar. Ze kwamen 2 weken naar hier om zelfstandig te leren zijn en een 

buitenlandse ervaring op te doen. Ze logeerden in het Circushotel. 

 

 

http://www.suitcasecircus.eu/creativity-and-experimentation-method-learned-by-
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3.10.  MUSIC FOR LIFE acties  
 

Tijdens De Warmste Week, een initiatief van Studio Brussel, zette heel Cirkus in Beweging 

zich van 17 tot 24 december 2016 in voor drie Music for Life acties Dit bracht €6.903 op! 

 

Het geld dat ingezameld werd tijdens de wekelijkse lessen werd verdeeld over vzw 

HONK en FABOTA.  

Onze kinderen nodigden iedereen uit om te komen kijken naar hun circus-demonstraties 

of om deel te nemen aan de lessen, die zij dan zullen geven. De bezoekers betalen als 

inkom een vrije bijdrage die naar het goede doel gaat. Je kon tijdens die week ook iets 

komen drinken/eten in onze Barterre. Op 21.12 was er een speciale voorstelling Luchtacro 

‘Safety Last’. 

 

De Madammen from Ipanema trommelden geld bij elkaar t.v.v. MFC Woluwe, waar één 

van de Madammen werkt.  
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4.   2016 op organisatorisch vlak 
 
 

4.1. Werknemers 
 

In 2016 had Cirkus in Beweging 12 werknemers in dienst. 

 

Voor het dagelijks bestuur werken we met drie coördinatoren: een sociaal-educatieve 

(Rika Taeymans), een artistieke (Jonas Van Soom) en een zakelijke (Annelies 

Claessens).  

Zij worden bijgestaan door een educatieve medewerker, voor de organisatie van de 

workshops en vakantiestages (Tine Van Dijck). Tine coördineert ook de bevragingen 

voor en het schrijven aan het beleidsplan 2018-2021 voor Vlaanderen, afdeling Jeugd.  

 

In september 2016 is Jonas Van Soom van 100% naar 60% gegaan, omdat hij deeltijds 

en tijdelijk aangeworven is door de stad Leuven, dienst Cultuur, voor de coördinatie van 

het nieuwe circusfestival, CIRKL, dat voor het eerst zal plaatsvinden in mei 2017. Om dit 

op vangen werd Anne Loeckx in november 2016 tijdelijk aangeworven voor 50% als 

artistieke medewerker. 

 

Verder hebben we nog zeer ervaren tot eerder jonge lesgevers in dienst:  

Isabel Van Maele: ook coördinator van de BIC-opleiding 

Fred Versonnen: specialist in Circus-theater 

Joost Geuens: ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het circusmateriaal en 

mede-begeleider van productiegroep ZigZag. 

Tom Permentier: percussie-lesgever en huiscomponist 

Jasper Van Oost: sinds 2014 in dienst als Parkour-lesgever 

Nicolas Vanhole: aangeworven in september 2016 als Parkour-lesgever 

Stef Langmans: aangeworven in september 2016 als lesgever multi en sociaal circus. 

 

Van de 12 werknemers zijn er intussen dus 3 mensen die geen les geven. Dit betekent 

dat het aandeel ‘overhead’ steeds groter wordt, een duur doch noodzakelijk feit.  

In totaal hebben we een ploeg van 44 docenten voor de wekelijkse lessen. Veel free 

lancers dus. Zij worden bijgestaan door 27 assistenten, jongeren vanaf 16 jaar, onze 

kweekvijver voor nieuwe docenten. 

Verder kunnen we in 2016-2017 ook nog beroep doen op een 20-tal artiesten en 

workshop- of vakantiestage-lesgevers. 
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4.2. Broosgebouw 
 
Het beschikken over de sleutel van het Broosgebouw (sinds voorjaar 2014), over de 

kantoren op het gelijkvloers (ex secretariaat Open School) en over de voormalige 

conciërgewoning (sinds november 2015) zijn gebeurtenissen die van wezenlijk belang 

gebleken zijn voor onze organisatie. 

De stress van niet meer aan je eigen materiaal te kunnen voor externe activiteiten op 

zondag is weggevallen. Tal van activiteiten worden in de kapelzaal georganiseerd op zon- 

en feestdagen, zoals circus-verjaardagsfeestjes, trainingen door artiesten in residentie en 

eigen groepen, etc. 

Het gelijkvloers (salon + eetkamer) doet nu dienst als een gezellige ontmoetingsruimte 

voor leden, ouders en personeel. Ook de ouders van muziekschool en tekenacademie zijn 

er welkom om tijdens het wachten een kop koffie te komen drinken, mét wifi. 

Overdag wordt de voormalige eetkamer gebruikt als vergaderzaal. 

De 4 kamers op de 1ste verdieping worden gebruikt voor onze EVS’ers (1 à 2 Europese 

jongeren blijven telkens een jaar als vrijwilliger bij Cirkus in Beweging werken). De 

andere kamers worden ingezet tijdens uitwisselingen of voor artiesten die kort in Leuven 

verblijven. 

 

Al jaren wordt er met de stad gepraat over renovatie van het Broosgebouw, vooral 

met het oog op de nieuwbouw die in de plaats van het Guido Gezellehuis zal komen. In 

2016 zijn de plannen weer grondig gewijzigd, waardoor alles weer een tijd uitgesteld is. 

Maar we blijven geduldig afwachten, steeds ter beschikking voor het geven van input. 

 

4.3. Hal 5 
 

In 2016 mocht Cirkus in Beweging als één van de eerste gebruikers een evenement 

organiseren in Hal 5 aan de Centrale Werkplaatsen. In augustus 2016 streken we er 10 

dagen neer met ons 4-jaarlijks internationaal jeugdcircusfestival CirkOOH! CirkAAH!.  

In oktober 2016 werd samen met een 10-tal andere partners een dossier ingediend bij 

AGSL om hal 5 structureel te mogen gebruiken voor een periode van 5 jaar. Vanaf 

september 2017 wil Cirkus in Beweging in hal 5 alle parkour-lessen laten doorgaan, 

evenals een aantal acrobatielessen en vakantiestages. De polyvalente hal willen we 

occasioneel gebruiken voor optredens. Meer hierover in het verslag van 2017! 

 

4.4. Externe communicatie  
 

In 2016 namen we ons aanbod workshops grondig onder de loep. De website-pagina 

kreeg een grondige update en we lieten hierover een brochure drukken, om te 

verzenden naar scholen en andere educatieve partners in Vlaanderen. Tevens maakten 
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we een algemene, maar bondige flyer over de volledige werking van Cirkus in 

Beweging.  Eén van onze jonge docenten, Tobias Verlinde, coördineerde dit werk.  

 

De nieuwe software voor de inschrijvingen KampAdmin ging in 2016 naar een tweede 

versie, die uitgebreid door ons getest werd. Onze leden beginnen dit systeem gewoon te 

worden en uitten meermaals hun tevredenheid over het gebruiksgemak. Circolito in 

Mechelen is intussen ook aangesloten bij KampAdmin. 

 

We denken ook aan de uitbreiding voor het professionele luik van onze activiteiten, maar 

dat is voor 2017.  
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4.5. Interne communicatie  
 
De communicatielijnen binnen Cirkus in Beweging zijn nog steeds de volgende:  

 Wekelijks is er overleg met het Dagelijks Bestuur (het miniteam, de 3 

coördinatoren), elke maandagnamiddag. 

 2 à 3-wekelijks overleg met het Educatief Team, telkens woensdagvoormiddag, met 

de vaste werknemers en stagiairs. Ook alle lesgevers worden uitgenodigd, kunnen 

agendapunten aanbrengen en ontvangen een verslag van deze vergaderingen. 

 3 à 4 maal per jaar is er een bijeenkomst met alle lesgevers en assistenten 

(multiteam), met meestal een stukje bijscholing én de kans om buitenlandse 

ervaringen met het team te delen. 

 Driemaal per jaar is er een vormingsavond voor de assistenten. 

 Tool voor groepsmails (veel uitgebreider sinds KampAdmin!) 

 Website www.cirkusinbeweging.be  

 Facebook pagina “Cirkus in Beweging” 

 Facebook groep “Lesgevers en assistenten Cirkus in Beweging” 

 Lesgeversboekje – een vademecum dat elk jaar begin september aan alle lesgevers 

en assistenten wordt gegeven, met algemene informatie over onze werking, hun rol 

en betalingsinfo.   

 Wit bord boven kapelzaal, prikbord bij de kleedkamers 

 En dan zijn er natuurlijk ook nog de wandelgangen en gewone mails  

 

Uit deze aanpak is gebleken dat vrijwel alle lesgevers met interesse de verslagen 

lezen van onze 2-wekelijkse teamvergaderingen en zich hierdoor veel meer betrokken 

voelen. 

Om dit nog meer te bevorderen geven we sinds 2016 niet alleen de werknemers, maar 

ook de free lance docenten de kans een functioneringsgesprek te doen met (één of 

meerdere personen van) het miniteam. In 2016 gingen 4 mensen in op dit aanbod. Voor 

de vaste werknemers is dit gesprek verplicht. 

Multiteam, 
Sept 2016 

http://www.cirkusinbeweging.be
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4.6. Vrijwilligers 
 

Nog steeds zou onze werking onmogelijk zijn zonder de vele helpende handen van 

vrijwilligers en deze komen uit verschillende hoeken.  Naast alle mensen die al vermeld 

zijn in § 1.6, gaat voor 2016 onze bijzondere dank uit naar alle vrijwilligers die CirkOOH! 

CirkAAH! mee tot een goed einde gebracht hebben. Dit waren … 

Aisha Vits bar 
Carla Leurs catering / bar 
Casper Van Overschee peter gastgroep 
Cédric Urbanski peter gastgroep 
David  Van Overschee bar 
Els Gommers catering / bar 
Gerd Van Kogelenberg catering / bar 
Gorik  Bienstman techniek 
Heleen Van den Broeck bar 
Helena Sirugue meter gastgroep 
Ilse  Van den Heuvel catering / bar 
Ivanka Koleva catering / bar 
Jan De Cooman bar 
Jim  Vandenbosch catering / bar 
Jonas  Juchtmans peter gastgroep 
Leen Hertens op- en afbouw 
Leen Resseler catering / bar 
Lieke De Vry meter gastgroep 
Liesbet & Nore Van der Perre catering / bar 
Lieve  De Vos bar 
Ludo Van der Jeught bar 
Marthe Nelissen promotie 
Martine Dekoninck bar 
Mayra & Jasmijn Beke catering / bar 
Mie Uytterhoeven catering / bar 
Mieke Vandenbroucke catering / bar 
Mieke  Dumortier catering / bar 
Nicole Claes catering / bar 
Patricia & Anton Decraene catering / bar 
Patrick Chielens techniek 
Paul Thys catering / bar 
Peter Van Overschee bar 
Ruth Deprez bar 
Sara Claessens catering / bar 
Sien Maes catering 
Silke Rys meter gastgroep 
Sofie Vanderheyden ticketing 
Stijn Briers bar 
Tobias Verlinde techniek 
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En verder … 

 

Kostumier: Karlon Fonteyn 

Fotografie: Pieter Kesteloot 

EVS: 

 Vera Schuck: sept 2015 – juni 2016 (Frankfurt) 

 Lisette Barsella Gomez: aug 2016 – mei 2017 (Dominicaanse Republiek) 

 Nora Winkler: aug 2016 – juli 2017 (Oostenrijk) 

Stagiairs: 

 Marieke Crab, tot feb 2016 

 Simo Vanhole, tot jan 2016 

 David Roussel, tot mei 2016 en nadien vaste materiaalbeheerder en lesgever 

 Helena Van Looy, vanaf sept 2016 

 Toon Heylen, vanaf sept 2016 

‘Sociale assistenten’: 

 Ella Ganseman: assistent multi-lessen en vakantiestages.  

 Joris Van Gansen: assistent materiaalbeheer 

Technische ondersteuning Percussie, maar ook onthaal Galavoorstelling: 

 Yves Vandezande 

 Lief Van Craesbeeck 

 Hilde Vandingenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ticketbalie galavoorstelling 13.03.2013, met Yves & Lief en Les Nicolettes 
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4.7. Vormingsbeleid lesgevers 

        en medewerkers 
 

Hieronder tonen we een overzicht van de vormingsactiviteiten waaraan onze docenten en 

medewerkers deel genomen hebben. Het stimuleren en opvolgen van medewerkers in 

deelname aan het brede vormingsaanbod geeft een kwaliteitsintentie van het circusatelier 

aan. 

Onze docenten worden aangemoedigd om zich te blijven bijlscholen, door middel van 

financiële ondersteuning.  

Deelname aan vormingsacties georganiseerd 

via het Circuscentrum 

Namen docenten/assistenten 

BIC - opleiding 2015-2016 Marthe Nelissen, Bavo Maes,  

EVS’er Vera Schuck 

BIC - opleiding 2016-2017 Casper Van Overschee, Job Schobre, Lieke De Vry, 

Ramona Van Nieuwenhove, Stef Langmans, EVS’ers 

Nora Winkler en Lisette Barsella 

Animatorencursus   

(Neerpelt, 8-13.02.2016) 

Kasper Hegemann, Martijn Lambrecht, Katrien Forton 

Bijscholing docenten: kerststage   

(Schoten, 27-29.12.2016) 

Isabel Van Maele, Tias Guns, Lieke De Vry, Lien Drent 

en Kris Hoeylaerts 

Inzet gastdocenten en externe coaches in 

atelier (= ook bijscholing van de eigen 

docenten) 

Hier wordt elk lesjaar opnieuw gebruik van gemaakt, 

o.a. in de lessen circustheater, diabolo, luchtacro, 

dynamische acro, goochelen, evenwicht 

Masterclasses PEYC (Professionalizing 

European Youth Circus) 
- 18-22.01.2016, Straatsburg, Isabel Van Maele en 

Johan Wuyts (Evenwicht) 
- 28.10-1.11.2016, Turijn, Toon Van Gramberen 

(Jongleren) 
- 7-9.11.2016, Dendermonde (Evenwicht) : is 

uitgesteld naar 2017 
- 16-21.12.2016, Hannover, Annelies (Governance) 

- 2 weekends najaar 2016: ‘BIC Sociaal’ Stef Langmans en Yolan Steyaert 
 

 

Deelname  van docenten en assistenten aan andere relevante 
circusopleidingen en -vormingen  
 

Namen docenten/assistenten 

Uitwisselingen in het kader van Erasmus+  

SOCIAL EDUCIRCATION II 

 

Zie § 3.7 

Uitwisselingen in het kader van het project Suitcase Circus  

 

Zie § 3.8 
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April 2016 : deelname aan Extreme Convention + Master 

Classes  

In 2016 een recordaantal van 26 

personen! 

5-6.03.2016 :: EXOS performance workshop Jasper Van Oost 

19.04.2016 :: Winbooks voor gevorderden Annelies Claessens 

 

Zelf organiseerden we 2 assistentenmeetings in 2016, telkens rond een bepaald 

thema. Telkens nemen 7 à 15 jongeren hieraan deel, o.l.v. Isabel Van Maele en Stef 

Langmans. 

 Assistentenmeeting 19.02.206 : 11 aanwezigen 

 Assistentenmeeting 2.12.2016 : 7 aanwezigen 

 
 

5.  Netwerk en Promotie 
 
 

Het is belangrijk dat circusateliers en hun medewerkers niet (afschermend) op hun  

eilandje blijven zitten, maar een open en constructieve houding aannemen ten opzichte 

van het ateliernetwerk. Actief mee uitwisselen en werken aan gezamenlijke activiteiten 

van het netwerk kan op verschillende manieren: 
  

Deelname atelieroverleg 
georganiseerd door het 
Circuscentrum  

Driemaandelijks. Cirkus in Beweging wordt steeds 
vertegenwoordigd door één van de drie coördinatoren 

Netwerkactiviteiten - 
medewerking 
(bvb. workshop lesgevers op 
conventie, vrijwilligers, logistiek, 
werkgroepen …)  
 
Die tot doel hebben 
 
het doorgeven informatie en 
kennis in het netwerk 

 Medewerking, lesgeven, begeleiden op 
Eenwielerconventie  
(27-28.02.2016) : 50 deelnemers van CiB inclusief 5 
begeleiders/workshop lesgevers  

 
 Begeleider ESAC-stage: Hanna Mampuys 

 
 Cirkus in Beweging maakt actief deel uit van het NICE 

en EYCO netwerk :  
Jnas Van Soom was aanwezig op de NICE meeting in 
Gschwendt (DE) van 6 tot 9.10.2016 
 

 Organisatie van de BIC-opleiding. 
 

 Via EYCO werken we mee aan een spreiding van de 
BIC-opleiding 

 

NICE = Network for International Circus Exchange /  

EYCO = European Youth Circus Organisation 

Eigen ‘open’ 
(vorming)activiteiten  
met mogelijke deelname van andere 
ateliers    

 13.05.2016 : Open Piste  
 5.11.2016 : Open Piste 

  

Deelname aan buitenlandse 
circusfestivals 

 Percussiegroep Molotov nam van 1 tot 3.07.2016 deel 
aan STAMP (Street Art Melting Pot) in Hamburg 
(Duitsland) 
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 Productiegroep ZigZag nam van 14 tot 29.07.2016 
deel aan een internationale jongerenuitwisseling in 
Finland 

 Cirkus in Beweging organiseerde zelf de uitwisseling 
CirkOOH! CirkAAH! van 5 tot 13.08.2016. 
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6.  Planning 2017 
 
 

 Jan & feb  : De Franse cie Lady Cocktail komt 2 weken op residentie in Leuven  

 10 februari : Cirque Composé in de 30CC/Schouwburg  

 18-19 feb  : deelname en organisatie Eenwielerconventie 

 26 februari : 2 Galavoorstellingen in de 30CC/Schouwburg 

 23-26 maart : 3de deel ‘BIC Sociaal’ met Stef Langmans en Yolan Steyaert 

 20-31 maart : Scholenproject in de Predikherenkerk te Leuven i.s.m. 30CC 

 2-8 april : PEYC Masterclass ‘How to run a circus school’ in Wales met Annelies  

    Claessens 

 21-22 april : GIP Fest, circusfestival door de laatstejaars van de Circushumaniora 

 21 april : Open Piste op GIP Fest 

 30 april : Grote Fotoshoot met oude en nieuwe stelten- en paradekostuums 

 12-14 mei : Opendeurdagen Cirkus in Beweging in het Sluispark + Kapelzaal 

 12-14 mei : Eerste editie van het nieuwe circusfestival CIRKL in het Sluispark 

 Mei-nov : Participatie in 7 x Cirk Publiek i.s.m. cultuur- en gemeenschapscentra  

    in Oost-Vlaams-Brabant 

 Eind mei : vertrek EVS vrijwilliger, Lisette Barsella 

 1-10 juli : BIC 10-daagse, start van de 14de editie van deze opleiding 

 1-15 juli : 2 NEET EVS’ers te gast uit Slovenië 

 Begin juli : aankomst 2 nieuwe EVS vrijwillgers, Anna en Imke 

 Eind juli : vertrek EVS vrijwilliger, Nora Winkler 

 17-25 juli : een gelegenheidsgroep neemt deel aan een uitwisseling rond sociaal  

    circus in Tallinn, Estland   

 1-3 sept : lesgeversweekend 

 10 sept : officiële opening Hal 5 

 18 sept : start lesjaar 2017-2018 

 18 sept : Start feestjaar 25 jaar Cirkus in Beweging! 

 22 sept : opening CC Diest 

 23 sept  : feest 150 jaar 30CC/Schouwburg 

 31 oktober : circus-slotshow Rode Hond 

 25 november : Open Piste  

 9-10 dec : Coach the coach weekend 

 20-22 dec : Programmatie-advies voor 30CC voor Wintercircus 
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7.  Bijlagen 
 
Bijlage 1 : cijferdetails over de wekelijkse lessen 

Bijlage 2 : lesrooster 2015-2016 en lesrooster 2016-2017 

Bijlage 3 : lijst educatieve en animatieve workshops en artistieke optredens in 2016 

Bijlage 4 : jaarrekening boekjaar 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshops voor personeel KU Leuven op 20.11.2016 


