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2017, Cirkus in Beweging breidt uit!   

 

Na de eerste succesvolle ervaring in 2016 in Hal 5 (internationaal jeugdcircusfestival 

CirkOOH! CirkAAH!) en na de goedkeuring van het dossier bij AGSL met het partnerschap 

van Cirkus in Beweging, gaan we volop aan de slag met de inrichting van de nieuwe 

Bewegingshal. Zie cover! In september 2017 starten 22 van onze 72 wekelijkse lessen 

in Hal 5. 

 

Mei 2017, eerste editie van CIRKL in het Sluispark – Leuven is een circusstad en Cirkus 

in Beweging blijft als partner van 30CC nauw betrokken. 

 

In 2017 kregen we bericht van Vlaanderen, afdeling Jeugd, over onze beleidsnota voor 

2018-2021. Het gevraagde bedrag werd slechts gedeeltelijk toegekend, maar dit betekent 

vanaf 2018 toch een flinke verhoging van de middelen.   

 

Hierbij een overzicht van het afgelopen jaar.  
Animatie door Carrousel op 21.10.2017  

35 jaar Spelotheek 30CC in Hal 5 
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1.   Het jaar 2017 op educatief vlak 
 
 

1.1. Wekelijkse lessen (lesjaar 2017-2018)  
 
 
 Aantal wekelijkse cursussen  72  

 Aantal docenten 42 , waarvan 8 in vaste dienst 

 Aantal assistenten  27 

 Aantal cursisten 1274 (verdeeld over 61 gemeentes) 

 Aantal lestijden 1522 (veel kinderen volgen meerdere cursussen) 

 Aantal lesweken 31   

 

Mensen die effectief een les volgen 1274 
Docenten die geen les volgen 32 
Assistenten en EVS’ers die geen les volgen 11 
Administratief personeel dat geen les volgt 0 
Leden raad van bestuur dat geen les volgt 6 
Totaal aantal leden  1323 
 

Domicilie Aantal 
gemeentes 

Brussel Hoofdstedelijk Gewest 3 
Vlaams-Brabant 35 
Antwerpen 13 
Waals-Brabant 3 
Henegouwen 1 
Limburg 6 
Aantal gemeentes 61 
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Wijzigingen en tendensen sinds 2016-2017: 

 September 2017: ingebruikname van de bewegingshal in Hal 5. De parkourlessen 

verhuisden van de Spiegelzaal in het H. Hart naar Hal 5. Maar omdat we niet wisten 

hoe dat ging verlopen hebben we de capaciteit toen amper verhoogd. We hebben wel 

nog één parkourles behouden in de sporthal van Heverlee, voor 1ste-3de leerjaar. 

 Ook Acro balanceren en dynamische acro verhuist naar Hal 5 omdat we hopen op 

een kruisbestuiving tussen parkour en circus. 

 Nieuw: ‘Bascule & trampoline’: ook in Hal 5. Deze les kwam er na positieve 

evaluatie in het vroegere ‘CircusLab’, waar verschillende formules uitgetest werden. 

 De lessen Krachttraining worden niet meer georganiseerd door Cirkus in Beweging, 

maar door Jasper Van Oost, in eigen beheer, in Hal 5 (We’re all Athletes). 

 Met de slots die nu vrijkomen in de kapelzaal, organiseren we meer specialisaties voor 

volwassenen, maar geen ‘Multi Volwassenen’ meer. 

 2 extra niveaus voor Luchtacro Volwassenen 

 Evenwicht gaat van 2 naar 3 leeftijdsgroepen, ook specifiek voor volwassenen. 

 Nieuw: ‘Creatieles’ - ook een gevolg van het ‘CircusLab’. 

 Nieuw: ‘Optreedgroep’ – hier werken kinderen vanaf 9 jaar aan acts en korte 

termijn trajecten met het oog op concrete optreedkansen. Deze groep bestaat parallel 

aan de eerder lange termijn productiegroepen. 

 Majoretten: extra beginnersgroepje twirling voor volwassenen. Wegens gebrek aan 

interesse wordt twirling niet meer aangeboden aan kinderen. 

 ‘Circustraining tieners’ verandert opnieuw van dag (van dinsdag naar vrijdag), 

maar dit keer met meer succes. 

 Na één jaar uitproberen, wordt de 5de groep Circomotoriek op zaterdagmiddag 

afgeschaft. 

 De aanwezigheid in de Circuswerkplaats, een vrije trainingsruimte op vrijdagavond, 

neemt af en is onregelmatig. We merken een vermindering in het engagement van 

jongeren om te experimenteren en te werken aan eigen acts.  

 
Evolutie van 2016-2017 naar 2017-2018: 

 Ledenaantal stagneert: van 1325 naar 1323 

 Cursistenaantal stagneert: van 1280 naar 1274 

 Aantal docenten van 44 naar 42 

 Aantal assistenten blijft op 27 

 Aantal cursussen blijft op 72 

 Geen probleem om voldoende goede docenten te vinden. 

 In 2017 ging alle energie naar de opstart van Hal 5. Er vonden dus heel wat 

verschuivingen en wijzigingen plaats, maar geen groei dit jaar. 
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1.2. Samenwerkingen 
 

In 2017 bestendigen we onze duurzame samenwerkingen en werden er een aantal 

nieuwe opgestart:  

 30CC :  

o NIEUW: 1ste editie van het circusfestival CIRKL, waarover verder meer. De 

jaarlijkse toonmomenten van onze wekelijkse lessen werden hieraan 

gekoppeld. Opendeurdagen worden nu Presentatiedagen in het nieuwe 

Sluispark. 

o Voor de 4de keer organiseerden we in maart 2017 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: workshops voor de 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 

 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) 

 

 
Scholenproject i.s.m. 30CC 
in de Predikherenkerk 
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Duurzame samenwerkingen met basisscholen en buitenschoolse opvang 

 

Dankzij het beleid van de stad Leuven inzake buitenschoolse kinderopvang werden in 

2017 de meeste Brede Schoolprojecten in de Leuvense scholen verder gezet. 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 2017 

Sint-Jan Leuven 3 x 10 lessen Lagere school 3 x 15 jan-dec 2017 

Bleydenberg Wilsele 2 x 10 lessen Lagere school 
+ Kleuters 15 + 24 jan-juni 2017 

De Kraal Herent 8 lessen Lagere school 15 jan-maart 2017 

De Ark Kessel-Lo 10 lessen Lagere school 15 april-juni 2017 

Paridaens Leuven 10 lessen Lagere school 15 april-juni 2017 

Sint-Lambertus Heverlee 2 x 10 lessen Lagere school 
+ Kleuters 15 + 12 april-dec 2017 

De Mozaïek Kessel-Lo 10 lessen Lagere school 15 sept-dec 2017 

Pee & Nel Leuven 10 lessen Lagere school 15 sept-dec 2017 

 

Ter Beuke Kessel-Lo 3 lessen + koffer Lagere school 15 april 2017 

De Heffel Kessel-Lo 3 lessen + koffer Lagere school 15 mei 2017 
      

Bereik via Brede School projecten: 261 kinderen 

 

 

Ook buiten Leuven is Cirkus in Beweging bekend voor haar schoolprojecten: 

 

De Klimroos Temse 101 4 maandagen circus op school 

De Stip  Linden 341 9 dagen met show op schoolfeest 

St Paul's British Primary School Brussel 250 10 dagen met show op schoolfeest 

Vrije basischool H.Hart Oud-Heverlee 60 10 dagen met show op schoolfeest 

Bereik via schoolprojecten: 752 kinderen 

 

Basisschool De Terriling in Beringen-Mijn koos Cirkus in Beweging uit ouders en 

kinderen samen kennis te laten maken met circus (1 sessie in oktober 2017).  
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Internationale educatieve projecten / samenwerkingen :  

 

In 2017 wordt een nieuw Europees dossier goedgekeurd voor de verderzetting van een 

Europees netwerkproject waar Cirkus in Beweging partner van is: ‘Social Educircation’ 

rond Sociaal Circus, met partners uit Praag, Budapest, Berlijn, Bristol, Valencia en 

Thessaloniki.  

De uitwisselingen voor docenten in dit kader starten in 2018. 

 

 
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 juli 2017 met de 

14de 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 14 deelnemers. 

Vorig jaar hadden we 5 deelnemers van Cirkus in Beweging; dit jaar namen enkel onze 2 

EVS’ers deel (zie §1.6). 

Tot de editie 2016-2017 was het Isabel Van Maele die deze opleiding coördineerde 

vanuit Cirkus in Beweging. Omdat Isabel een jaar loopbaanonderbreking nam vanaf 

september 2017, gingen we op zoek naar een nieuwe coördinator. Dit resulteerde in een 

nieuwe werkvorm met 3 coördinatoren, Mieke Gielen, Kris Hoeylaerts en Anne 

Loeckx.  

Mieke en Kris startten jaren geleden als lesgever bij Cirkus in Beweging, maar zijn 

intussen coördinator in circusateliers van respectievelijk Antwerpen en Herentals. Anne is 

werknemer van Cirkus in Beweging en naast BIC-coördinator ook artistiek medewerker.  

Dit trio geeft zelf sessies in de BIC-opleiding, maar zoekt ook gastdocenten uit de hele 

Vlaamse (en Nederlandse) circuswereld om hen in hun expertise te ondersteunen. 
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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 hele 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.  

Voor het lesjaar 2017-2018 kunnen we beroep doen op 32 assistenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaarthema 2016-2017 

is ‘Het is maar hoe je het 

bekijkt!’  

Dit thema werd als 

inspiratiebron gebruikt door 

‘Circustheater niveau 2’ bij 

de Galavoorstelling in 

maart 2017. 
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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 heel 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 en Tsjechische vertalingen, verschenen in 2017 Deense en Estse versies! 

 

In 2017 gaven we naast onze eigen BIC-opleiding (zie 1.3) 10 bijscholingen met een 

totaal bereik van 200 personen.  

 

Voor onze teambuildings voor bedrijven is meer promotie nodig, want we noteerden in 

2017 maar 1 teambuilding, voor de Mobile School Group.  

 

Bijscholingen 2017: 

Basisschool De Stip  Bijscholing voor leerkrachten Linden 
Sherborne vereniging Studiedag Rotterdam 
Sherborne België Bijscholing voor docenten Leuven 
GymFed 2 Parkour-bijscholingen voor docenten Westmeerbeek 
Ter Kouter Bijscholing voor therapeuten Gent 
Artevelde Hogeschool Gent Creativiteitsdag Gent 
SRW / UCLL 5 jaar SRW Heverlee 
UCLL Creastage  Heverlee 
VUB Circomotoriek aan kleuterleidsters in spe Brussel 
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1.6. Vrijwilligers 
 

Cirkus in Beweging kon in 2017 beroep doen op heel wat vrijwilligers: 

 

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

In 2017 hadden we 4 EVS’ers te gast: 

 

 

 

 

.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      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 is bij Cirkus in Beweging geëvolueerd tot een inspirerende 

lesgeefster voor kinderen en heeft zelf ook kunnen trainen om zich voor te bereiden 

op audities in Turijn, waar een deel van haar familie woont. Lisette werd toegelaten 

en woont nu dus in Italië!     

 

Nora Winkler (Oostenrijk, aug 2016 – juli 2017) spreekt intussen vloeiend 

Nederlands en ook zij kan de meeste kinderlesgroepen de baas. Wekelijks is ze steun 

en toeverlaat van onze vaste costumier, Karlon Fonteyn. Samen werkten ze aan de 

prachtige steltenkostuums, zie fotoshoot 30 april 2017. 
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Imke Schubert (Bremen, juli 2017 – juni 2018) 

Bij aankomst was Imke vooral muzikante (viool en 

hoorn) - ze wist zelfs niet dat er in Bremen een 

circusschool was – maar was wel erg nieuwsgierig 

naar circus. Imke bleek een onvermoeibare 

duizendpoot, met een speciale interesse in ons 

Circusorkest. 

 

 

 

Anna Dischauer (Bremen, juli 2017 – juni 2018) 

Hoewel Anna ook uit Bremen komt, kende ze Imke 

nog niet. Anna draaide al jaren mee in haar 

circusschool in Bremen en kon dan ook zeer snel 

ingezet worden als assistent-lesgever. 

 

 

 

 

 In 2017 hadden we 4 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. 

 

- Helena Van Looy, sept 2016 – feb 2017 

- Toon Heylen, sept 2016 – feb 2017 

- Jolien Perdieus, feb-mei 2017 

- Els Van Gansberghe, feb-mei 2017 

 

Lisette, Els, David 

en Jolien op CIRKL 
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 Cirkus in Beweging begeleidde in 2017 opnieuw een stagiair van de FP-opleiding 

(Formation Pédagogique, Brussel), Jente Besters. Hij hielp voornamelijk met onze 

inclusie-kinderen in de wekelijkse lessen. 

 

 Cirkus in Beweging begeleidt nog steeds de intussen 25-jarige vrijwilligster, Ella 

Ganseman. Wat begonnen is met een werkstage via Woudlucht 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. Een succesvol inclusie-verhaal. 

 

 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 nog steeds regelmatig 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. 

 

In 2017 beslisten we om op maandagnamiddag wekelijks te werken aan herstelling van 

materiaal, samen met alle structurele vrijwilligers en stagiairs. 

 

 
Ook de deelnemers van Circusdromen (zie § 3.4)  

werken wekelijks aan materiaal. 
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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 2017 gaven we in totaal 562 workshops en bereikten daarmee circa 20.000 personen. 

 

Dit is een forse toename van maar liefst 35% t.o.v. de 417 workshops die we deden in 2016. 

Vooral de wekelijkse terugkeer van de vele brede school en sociale projecten liggen hier aan de 

basis. 
 

We willen er wel op wijzen dat het net die projecten zijn waar relatief minder 

inkomsten tegenover staan en die meestal een Leuvens verhaal zijn. De Leuvense 

toelage is dus absoluut nodig én goed besteed! 

 

Workshops in het kader van Brede School 153 Zie 1.2 
Workshops in het kader van schoolprojecten 33 Zie 1.2 
Workshops i.o.v. 30CC 20 Scholenproject Predikherenkerk, CIRKL, Rode 

Hond 
 

Sociaal circus 185 (Wekelijkse) workshops in de gevangenis, 
psychiatrie, Fabota, Kettekeet, Konekt, 
Kauwenberg, Fedasil 
 

Andere 171 Verjaardagsfeestjes, Sinterklaasfeesten, i.o.v. GC, 
CC, sportdagen, gemeenten en particulieren 
 

 562  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop ‘huis-, tuin- en keukencircus’ 
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In 2017 organiseerde Cirkus in Beweging 15 eigen circus-stages en 8 stages op 

aanvraag tijdens de schoolvakanties. Hiermee bereikten we circa 600 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  
27/02-2/03/2017 CC Westrand Circuskriebels 30 Itterbeek 

3-7/04/2017 Sporty Circus deluxe 2 x 16 Vlierbeek 
3-7/04/2017 Fabota Vakantiestage voor buurtwerking 17 Leuven 
3-7/04/2017 Theater aan Twater Multicircus 30 Boom 

10-14/07/2017 Sporty Circus deluxe 2 x 16 Veltem-Beisem 
28-31/08/2017 CC Westrand Circuskriebels 30 Itterbeek 

30/10-3/11/2017 Gemeente Overijse Kamp Kwadraat 30 Overijse 

26-29/12/2017 vzw Stapje in de 
Wereld Gezinsvakantie voor sociale doelgroep 25 Brasschaat 

 

Eigen vakantiestages 

  Bereik  
2-6/01/2017 Nr 80, Winterstage "Circus & Luchtacro" 30 Kapelzaal 

27/02-3/03/2017 Nr 1, Krokusstage "Circus & Parkour" 30 Kapelzaal 
3-7/04/2017 Nr 2, Paasstage "Circus, bakken & knutselen" 30 Kapelzaal 
3-7/04/2017 Nr 3, Kleuter-paasstage (voormiddagen) 15 Appeltuin 

10-14/04/2017 Nr 4, Paasstage "Circus & Percussie op stelten" 16 Zevensprong 
3-7/04/2017 Nr 6, Jongeren met een mentale beperking, namiddagen 7 Appeltuin 
3-7/07/2017 Nr 7, Zomerstage "Circus in de natuur" in De Wakkere Akker 37 Herent 
3-7/07/2017 Nr 9, Kleuter-zomerstage (voormiddagen) 14 Appeltuin 

17-21/07/2017 Nr 11, Zomerstage "Circus & Theater" 22 Zevensprong 
31/07-4/08/2017 Nr 12, Zomerstage "Circusboskamp op One Chicken Farm" 31 Lovenjoel 

21-25/08/2017 Nr 13, Zomerstage "Circus & Breakdance" 28 Zevensprong 
21-25/08/2017 Nr 14, Kleuter-zomerstage (voormiddagen) 15 Appeltuin 
28-31/08/2017 Nr 16, Zomerstage "Circus, crea & yoga" 30 Appeltuin 
26-29/12/2017 Nr 20, Winterstage "Parkour", voormiddagen 30 Hal 5 
26-29/12/2017 Nr 21, Winterstage "Parkour", namiddagen 24 Hal 5 
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Vakantiestages in de natuur op  
De Wakkere Akker in Herent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in het bos van Lovenjoel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Of gewoon in onze kapelzaal
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1.8. Circushumaniora  
In juni 2017 studeerden 11 leerlingen af in deze richting; hiervan gingen er 5 verder 

richting podiumkunsten: 

 Raf Pringuet werd toelaten op de circushogeschool Codarts in Rotterdam 

 Pepijn Van den Broeck is gestart op Ecole Lassaad in Brussel (internationale 

theaterschool) 

 Jef Everaert werd toegelaten op de circushogeschool FLIC in Turijn 

 Casper Van Overschee en Tom Reynaerts startten in september 2017 aan het 

RITCS, richting podiumtechnieken. 

De lichting 2016-2017 was een bijzondere groep! Als GIP (geïntegreerde proef voor 

laatstejaars) organiseerden zij tijdens de opendeurdagen van het K.A. Redingenhof een 

heus circusfestival, GIP-Fest. Het hielp natuurlijk wel dat één van de leerlingen de zoon 

is van Danny Ronaldo. Maar het blijft een straffe stunt dat een groepje 18-jarigen een 

circustent opzet én een volwaardige voorstelling weet samen te stellen. 
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Raf Pringuet            Casper Van Overschee 

 

 

 

 

 

 

          

 

Jef Everaert            Pepijn Van den Brock 

 

   Afstudeernummers laatstejaars Circushumaniora op onze Galavoorstelling in de 

30CC/Schouwburg in februari 2017. 
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2.   Het jaar 2017 op artistiek vlak 
 
 
In 2017 deden we 124 optredens & animaties en bereikten daarmee circa 105.000 

personen. Gelukkig terug iets meer dan de voorbije jaren. Het positieve effect van de 

aanwerving van een artistiek medewerker, die actief promotie kan maken.    

 

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 (Cirque Composé, Rode Hond, optreden voor Buurtfamilies, 150 jaar 

Schouwburg) 

 Andere stadsdiensten Leuven: paasfeesten, Leuven Autovrij, Leuven by night (Liefst 

Leuven), de langste dag, Museum M, OCMW 

 Verbond der Jaartallen 

 Fabota (buurtwerking Leuven) 

 CC Diest: opening van het cultureel seizoen in Diest 

 Cirk Publiek: een samenwerking tussen 10 CC’s uit  

Vlaams-Brabant, 30CC en Cirkus in Beweging 

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

 UZ Leuven, KUL 

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

 Provincie Vlaams-Brabant 

 Vele Vlaamse gemeenten zoals Vossem, Aarschot, Hoeilaart, Overijse, Ternat 

 

Ook commerciële programmatoren en bedrijven weten ons te vinden. In 2017 werkten we 

(opnieuw) samen met organisaties en bedrijven als 

 Sylvester Productions (Sint-intrede Antwerpen, …) 

 Verschillende bedrijven voor bvb Sinterklaasfeest 

 Rotary Club 

 To The Point Events 

 Make My Day 

 DCLA 

 Baseline 

 RVT Dijlehof 

 Live Nation Festivals nv 

 Cera 

 

 
Stef Langmans met Hair-o-Dynamics 

 op Rode Hond in het festival- 
centrum in de Ridderstraat 
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Internationale uitwisselingen 
Op sociaal-educatief vlak was 2017 een overgangsjaar: het ene internationale ‘trainer 

for trainer’ uitwisselingsproject liep af in 2016 en het volgend start in 2018. Dit nieuwe 

Europese dossier werd wel goedgekeurd in 2017. We zijn dus zeker dat we er volgend 

jaar weer tegenaan gaan.  

 

Dankzij duurzame samenwerkingen met internationale partners krijgen we elk jaar weer 

de kans om groepjes jongeren naar het buitenland te sturen. 

 

 Een gelegenheidsgroepje van 5 jongeren en 1 jonge docente gingen eind juli 2017 

naar Tallinn (Estland) voor een project rond sociaal circus.  
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Cirque Composé, feb 2017 
Dit jaar niet bepaald gericht op kinderen  
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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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Voor de 4de keer op rij mochten we in  

maart 2017 opnieuw gebruik maken van  

een dag in 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. 

 

In 2017 hernoemden we dit ‘Presentatiedagen’. De toonmomenten gingen immers niet 

door in onze circusschool, maar op de eerste editie van het gloednieuwe Leuvense 

circusfestival CIRKL in het ook al gloednieuwe Sluispark.   

 

In dit rapport enkele impressies van dit zeer geslaagde evenement! 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp door Dany Juchtmans 
(vader van een lesgever), 
speciaal voor CIRKL, met 
gestileerde pinguïn 
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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 2017 traden deze verschillende optreedgroepen samen 64 keer op (van de 124 

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

Hieronder een overzicht van de stand van zaken. 

 
 

 PIQUET  

 

Deze productiegroep zit in zijn 6de jaar en werkte in 2017 verder onder begeleiding van 

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 2017 maar 

éénmaal. 

 

21/01/2017 Circusfestival Smells like circus Gent 
 

 
 CARROUSEL   

 

O.l.v. de Sloveense Maša Ceglar en acrobaat Lennert Vandenbroeck. De groep repeteerde 

in 2017 wekelijks en kreeg twee optreedkansen.  

 

  3/06/2017 RVT Dijlehof, Open Dag  Leuven 
21/10/2017 35 jaar Spelotheek, Hal 5 Kessel-Lo 
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 CIRCUSORKEST 
 

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

jaar een instrument bespelen) kreeg in 2017 twee podiumkansen. 

 

  2/09/2017 Pensioensfeest Leuven 
24/09/2017 Try-out Ampersand  Aarschot 

 

 

 

 DYNAMO 
 

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

opzwepende percussie voor festivals en fuiven.  

 

In 2017 speelde Dynamo o.a.  op volgende gelegenheden : 

17/04/2017 Provincie Oost-Vlaanderen De Gavers Geraardsbergen 
30/04/2017 30CC Opening Sluispark Leuven 

3/09/2017 Sport Vlaams-Brabant Gordelfestival Huizingen 
14/10/2017 Kunst kwartier NL Nacht van Cultuur 2017 Helmond NDL 
20/10/2017 CC De Kruisboog Cityrun Tienen 
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 DE MADAMMEN from Ipanema 
 

Een uit de kluiten gewassen percussiegroep voor volwassenen, nog maar eens onder 

leiding van Tom Permentier. Deze groep behoeft geen uitleg meer. Wie in Leuven woont 

moet ze zeker al ontmoet hebben.   
 

17/03/2017 Rotary Club Lustrum 25 jaar Leuven 
25/03/2017 Cirkus in Beweging Grote Markten Tour  Mechelen 
15/04/2017 Stad Leuven Paasfeesten Leuven 

1/05/2017 SP-A 1-mei stoet Leuven 
6/05/2017 Anne Vandeputte Buurtfeest Michotte Kessel-Lo 
7/05/2017 De Stip Schoolfeest Linden 

13/05/2017 30CC – CIRKL De Langste Fanfare Leuven 
20/05/2017 Mannen van '73 Reuzeleuven Leuven 
20/05/2017 Particulier Huwelijk Leuven 
31/05/2017 Parantee-Psylos vzw Estafetteloop Tienen 

2/07/2017 Handelaarsverbond Koopzondag Mechelen 
20/08/2017 Gemeente Overijse Druivenstoet Overijse 
27/08/2017 stad Leuven Leuven Autovrij Leuven 
27/08/2017 Kom op tegen kanker stoepmarkt Sint-Pieters-Leeuw 

9/09/2017 Wilsele Handelaars dorpsfeest Wilsele-Putkapel 
10/09/2017 Mannen van ‘70 Stoet van de jaartallen Leuven 
20/09/2017 MPC Terbank Familiedag Terbank 
23/09/2017 30CC 150 jaar schouwburg Leuven 

1/10/2017 Cirkus in Beweging Alleman Madam Leuven 
1/10/2017 MPC Terbank Bedrijvendag Heverlee 
8/10/2017 De Spiegel Loop Zonder Dope Kessel-Lo 

13/12/2017 OCMW Opening Guido Gezellehuis Heverlee 
16/12/2017 Koning Boudewijnstichting Music for Life Leuven 
28/12/2017 Gevangenis Winter Break Leuven 
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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 2017 genieten ze met volle teugen van de eerste ‘echte’ 

optredens.  O.l.v. ex Belgisch kampioene twirling, Nicole Claes, en costumier Jim 

Vandenbosch. 

13/05/2017 30CC CIRKL - De Langste Fanfare Leuven 
20/08/2017 Gemeente Overijse Druivenstoet Overijse 
26/08/2017 Valvekensstraat straatfeest in de Valvekensstraat Kessel-Lo 
23/09/2017 Joeps Entertaint Braderie Tiense om te Zien Leuven 
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 MOLOTOV 
 

En alweer o.l.v. Tom Permentier, onze jongeren-percussiegroep.  

 

18/03/2017 Scouts Oost-Vlaanderen AKYLA Sint-Joiris-Weert 
22/04/2017 Stedelijk Jeugdwerk Leuven Urban Camping Leuven 
29/04/2017 Cirkus in Beweging Les Moloparents Leuven 
30/04/2017 Scouts Heverlee Ledendag Heverlee 
14/05/2017 Cirkus in Beweging CIRKL   Leuven 
20/05/2017 Mannen van '73 ReuzeLeuven Leuven 
21/05/2017 Provincie Oost-Vlaanderen De Gavers Geraardsbergen 
24/05/2017 Vrede vzw Protestmars Trump Brussel 
28/06/2017 Scouts Heverlee Lemme Live Heverlee 

2/09/2017 CC Landen Cirk Publiek Landen 
10/09/2017 mannen van ‘71 Stoet van de jaartallen Leuven 
23/09/2017 30CC 150 jaar schouwburg Leuven 

8/10/2017 Provincie Vlaams-Brabant Opening Breemdenstraat Kessel-Lo 
20/10/2017 CC De Kruisboog Cityrun Tienen 
19/11/2017 Hart boven hard Straatactie rond vaderschapsverlof Brussel 
25/11/2017 Gezinsbond  Mysterieuze bossen Sint-Joris-Weert 

 

Bij wijze van verrassing organiseerde Tom in april 2017 ‘Les Moloparents’, waarbij ouders, 

broers, zussen en Mollies samen speelden. Super! 
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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.  

 

24/02/2017 Kerselaar Receptie Overijse 
19/05/2017 VBS Jezus-Eik Schoolfeest Overijse 
17/06/2017 Particulier Huwelijk Tombeek 
18/06/2017 Live Nation Festivals nv Buurtfeest Werchter Werchter 
30/07/2017 GC Den Bussel Molenfeesten Keerbergen 

5/08/2017 AGB Ternat Strapatzen Sint-Pieters-Leeuw 
6/08/2017 AGB Ternat Strapatzen Wambeek 
6/09/2017 VWVJ Europees congres Leuven 
9/09/2017 Make My Day NV Schilde feest Schilde 

24/09/2017 CC Scherpenheuvel Cirk Publiek Scherpenheuvel 
30/09/2017 Vredeseilanden Aankondiging nieuwe naam Museum M 

1/10/2017 Cultuurdienst Zoutleeuw Cirk Publiek Zoutleeuw 
21/10/2017 30CC 35 jaar Speel-o-theek Kessel-Lo 
28/10/2017 Orde van den Prince Algemene ledendag Leuven 
18/11/2017 Vaartkom Brouwerij NV Opening Smidse Leuven 
24/11/2017 Liefst Leuven Late Night Shopping Leuven 
26/11/2017 CC De Borre Cirk Publiek Bierbeek 
10/12/2017 Baseline bvba Sintfeest Antwerpen 

7/10/2017 Cera cvba Cera City Festival Leuven 
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Circus à la Carte 
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Om onze animaties onder de aandacht te brengen en in het bijzonder de vele mooie 

kostuums die we in huis hebben, organiseerden we op 30 april 2017 een grote fotoshoot 

in Hal 5. Hierbij enkele impressies. 
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De 3 trekkers v.l.n.r.: costumier Karlon 
Fonteyn, EVS’er Nora Winkler en artistiek 
medewerker Anne Loeckx 

Fotograaf 
Pieter Van Goethem 
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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,… 

 

 BALTHAZAR & FREDERICO 
 

18/02/2017 Schoolfeest Parkschool Vorst 
24/08/2017 eindfeest speelplein Boemerang Hoeilaart 
 
 
 

 DE FELLINIFANFARE  
 

‘Achtenhalf’ is de 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! 

 
20/05/2017 Mannen van '73 Reuzeleuven Leuven 
11/06/2017 Rozenfeesten Rozenfeesten Deurne 
10/10/2017 CC Tienen Cirk Publiek Tienen 
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 DYNE 

In DYNE nemen elf acrobaten het op tegen elkaar, zichzelf en de zwaartekracht. Ze 
brengen een rauwe acrobatische choreografie, zomaar op de straatstenen. De voorstelling 
gaat over kracht, samenwerking en vertrouwen. In de zeer diverse groep, heeft elke 
acrobaat zijn eigen sterktes en zwaktes, ze vullen elkaar aan en tillen de groep (letterlijk) 
naar een hoger niveau. 

Regie/choreografie is in handen van Hanna Mampuys. 

Voor deze voorstelling zoeken we een stedelijke locatie: een industrieel terrein, een plein 
of een stuk straat. Een hangar of andere overdekte ruimte met voldoende hoogte is ook 
een optie.  

 

14/05/2017 Cirkus in Beweging CIRKL Leuven 
14/05/2017 AGB Het Gasthuis Cirk Publiek Aarschot 
2/09/2017 CC Landen Cirk Publiek Landen 
3/09/2017  Clinge festival Clinge 
17/09/2017 Kinderfoor Kinderfoor Kuurne 
29/10/2017 Circuscentrum Theater op de Markt Neerpelt 
11/11/2017 Mooss vzw PETROL - creatieve brandstof voor het jeugdwerk Leuven 
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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. 

 

18/02/2017 Schoolfeest Parkschool Baltazar en Frederico Vorst 
3/03/2017 Open Dag MPC Terbank Goochelact Leuven 

10/03/2017 Urban Run Prov. Vl-Brabant Steltenlopers St-Gen.-Rode 
17/03/2017 Rotary Club : lustrum 25 jaar Vogels op stelten Leuven 
18/03/2017 Urban Run Prov. Vl-Brabant Steltenlopers Geetbets 
21/04/2017 GIP-Fest Open Piste Leuven 
22/04/2017 GIP-Fest Open Piste Leuven 
18/05/2017 Stadsschouwburg Koor Organum Programma op maat Leuven 
10/06/2017 Monumentenwacht Doekact & Parkour Grimbergen 
24/06/2017 Langste Dag Steltenlopers Leuven 
25/06/2017 Monumentenwacht Doekact & Parkour  Aarschot 

6/08/2017 Buurtfeest Linge Feest Steltenlopers Linden 
20/08/2017 Druivenstoet Overijse Eenwielers & Stelten Overijse 
24/08/2017 eindfeest speelplein Boemerang Baltazar en Frederico Hoeilaart 
27/08/2017 Stoet Vossem Programma op maat Vossem 

9/09/2017 25-jarig bestaan Het Roerhuis Hair-o-Dynamics Leuven 
16/09/2017 Eindfeest Kauwenberg vzw Programma op maat Antwerpen 
20/09/2017 Familiedag MPC Terbank Goochelact Terbank 
22/09/2017 Opening Cultureel Seizoen Diest Programma op maat Diest 

1/10/2017 Cirk Publiek Steltenlopers Zoutleeuw 
10/10/2017 Cirk Publiek Steltenlopers Tienen 
28/10/2017 Algemene ledendag Orde v/d Prince jonge steltenlopers en eenwieleraars Leuven 
29/10/2017 RODE Hond - familiefestival Hair-o-Dynamics Leuven 
18/11/2017 Sint Intrede Animatie Op maat Antwerpen 
18/11/2017 opening Smidse Vaartkom Brouwerij NV Goochelact + ballonplooier +sStelten Leuven 
24/11/2017 Late Night Shopping Steltlopers, eenwielers en acrobaten Leuven 
06/12/2017 Sinterklaasfeest GC De Maalbeek Programma op maat Brussel 
10/12/2017 Sintfeest Baseline bvba Programma op maat Antwerpen 
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Leuven by night (late night shopping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste optreedkans 

Voor jonge steltlopers 

Voor de Orde van den Prince 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animatie op maat 

Stoet Vossem 
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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 

In 2017 kwam o.a. de Franse Cie Lady Cocktail 2 weken op residentie in Leuven 

 

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 

 

 

 

There There, 

 van Hanna Mampuys en Toon Van Gramberen 

Een voorbeeld van een productie met  

repetitieruimte van Cirkus in Beweging 
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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 2017: 

  

Receptieve optredens: 

 25.03.2017 voorstelling Wagehuys voor buurtfamilies i.o.v. 30CC 

 26.02.2017  Galavoorstelling in de schouwburg waarop we Fabota kinderen uitnodigden  

 21.10.2017  Optreden van Carrousel voor 35 jaar Speel-o-theek, voor o.a. kinderen van 

  buurtwerking Casa Blanca   

 1.10.2017  Optreden van percussiegroep en goochelaar in Terbank 

 30.08.2017  Samen naar Cirque du Soleil (Totem) met kinderen van Fabota 

 

Actieve optredens: 

 7.04.2017 Fabota: toonmoment einde paasstage  

 14.04.2017 Fabota: show tijdens Fabota-picknick 

 13-14.05.2017 Fabota: stelten-optreden tijdens festival CIRKL 

13-14.05.20174 Aandachtskinderen uit de wekelijkse lessen: optreden tijdens presentatiedagen  

  in Sluispark 

 10.06.2017 Fabota: optreedmoment op de Biomarkt 

 16.09.2017 Kauwenberg : eindfeest met optreden 

 17.09.2017 Kauwenberg : eindfeest met optreden 

 3.12.2017 Optreden 'Circusdromen' i.s.m. Konekt 

 21.12.2017 Kettekeet: optreden door allochtone kleuters samen met hun ouders voor alle  

  speelpleinkinderen 
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3.   Het jaar 2017 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 2017-2018 telden we 41 aandachtskinderen in de reguliere lessen. 



 

 47

3.2. Samenwerking met Leuvense 
 organisaties 

 

Op vrijdagavond wordt er nog steeds 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 blijft moeilijk.  

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

herfstvakantie van 2017. 

 

In 2017 zaten in onze wekelijkse lessen en vakantiestages wel 16 kinderen/jongeren die 

toegeleid werden via andere Leuvense organisaties. Dit waren CAW, De Wissel, Domo, 

Monterosa, Terwende, Terbank, OCMW en Bijt in je vrije tijd. Zelfs al zijn onze lessen op 

papier volzet maken we voor deze doelgroep altijd plaats. Vaak zelfs met extra 

begeleiding op maat.    

 
 

 

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 Kauwenberg 
 

Van maart tot september 2017 deden we een groot circusproject i.s.m. Centrum 

Kauwenberg in Antwerpen, een organisatie voor armoedebestrijding. Hun kinderwerking 

heeft tot doel de kinderen en jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in 

groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een 

positieve identiteit te ontwikkelen. Dit project resulteerde in een geweldig show-weekend 

in september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 al enkele jaren een vakantiestage voor tieners/twintigers met 

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

deelnemen worden toegeleid via vzw Honk. 
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Uit de samenwerking met Honk is een nieuwe samenwerking gegroeid met Konekt en 

Alvinneberg. In september 2017 startte het project ‘Circusdromen’: elke donderdag 

komt een groep van 12 volwassenen met een mentale beperking naar de kapelzaal van 

Cirkus in Beweging. Thema: voormiddagen 'Circus' + namiddagen 'slapstick'. 

Doelgroep: mensen met een mentale beperking, die niet meer op school terecht kunne, 

vanaf 21 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

3.6. Samenwerking met gevangenissen 
 
Via De Rode Antraciet verzorgde Rika Taeymans in 2017 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. 

In 2017 is dit project uitgebreid naar Leuven Centraal. 
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3.7.  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 telkens 2 weken, om zelfstandig te leren zijn en een buitenlandse ervaring 

op te doen. Ze logeren in het Circushotel of in een gastgezin. 

 

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 

 

In 2016 hadden we de eerste 2 jongeren te gast in dit kader. In 2017 kwamen er nog 

eens 2 begin juli (Lucija en Nika) en 2 eind augustus (Petra en Tilen). Zij hielpen vooral 

bij de vakantiestages.  
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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 16 tot 23 december 2017 in voor een Music for Life actie. Dit bracht €4.452 op 

en dat geld ging dit jaar naar De Vrienden van de Palestijnse circusschool.  

 

 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 Madammen from Ipanema trommelden geld bij elkaar in Leuven Centrum op 

16.12.2017.   

 Bar in de barterre op woensdag 20.12 en zaterdag 23.12.2017 – zie foto. 

 In hal 5 werd een documentaire vertoond ‘What happened in the tent’. 

 Ook in hal 5 werd een speciale Parko-motoriekles gegeven, voor ouders samen met 

jonge kinderen. 

 Circustheater niveau 2 hield een speciale Performance in de Appeltuin. 

 De deelnemers van diabolo niveau 3 trokken naar de Kerstmarkt en deden truukjes 

‘met den hoed’. 

 En zo waren er nog tal van acties. 

 

De bezoekers betalen als inkom een vrije bijdrage die naar het goede doel gaat.   
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4.   2017 op organisatorisch vlak 
 
 

4.1. Werknemers 
 

In 2017 had Cirkus in Beweging 13 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 Dyck. Tine verliet de organisatie eind mei 2017 

en werd vanaf 21 augustus vervangen door Toon Heylen, die het jaar daarvoor stage bij 

ons gelopen had in het kader van zijn opleiding SRW.  

 

Onze zeer ervaren docente, Isabel Van Maele, tevens coördinator van de BIC-opleiding, 

besliste om een jaar loopbaanonderbreking te nemen, van september 2017 tot augustus 

2018. Dit werd opgevangen door het inzetten van jonge free lance docenten. 

 

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

deeltijds werkt voor de stad Leuven, dienst Cultuur, voor de coördinatie van het nieuwe 

circusfestival CIRKL, dat voor het eerst plaats vond in mei 2017. Om dit op vangen werd 

Anne Loeckx in 2016 aangeworven voor 50% als artistieke medewerker, maar in juni 

2017 werd dit opgetrokken naar 80% omwille van de hoge werkdruk en om de BIC 

gedeeltelijk over te nemen van Isabel. 

 

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

Fred Versonnen: specialist in Circus-theater 

Joost Geuens: ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het circusmateriaal 

Tom Permentier: percussie-lesgever en huiscomponist 

Jasper Van Oost: sinds 2014 in dienst als Parkour-lesgever, tot eind 2017. 

Nicolas Vanhole: aangeworven in september 2016 als Parkour-lesgever 

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

 

Voor heel 2017 kwam dit neer op 7,06 Voltijdse Equivalenten (VTE). 
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2017   

1 Rika 30/38 0,79   

2 Isabel 26,5/38 0,46 8 maanden 

3 Fred 8/38 0,21   

4 Jonas 60% 0,60   

5 Joost 19/38 0,50   

6 Annelies 38/38 1,00   

7 Tine 30,4/38 0,33 5 maanden 

8 Toon 80% 0,27 4 maanden 

9 Tom 13/38 0,34   

10 Jasper 29/38 0,51 8 maanden 

10 Jasper 22/38 0,19 4 maanden 

11 Nicolas 29/38 0,38 6 maanden 

11 Nicolas 34/38 0,30 4 maanden 

12 Stef 19/38 0,50   

13 Anne  19/38 0,21 5 maanden 

13 Anne  80% 0,47 7 maanden 

      7,06 VTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van deze 13 werknemers waren er 3 mensen die geen les gaven. Dit betekent relatief 

veel ‘overhead’, een duur doch noodzakelijk feit.  

In totaal hebben we voor 2017-2018 een ploeg van 47 docenten voor de wekelijkse 

lessen. Veel free lancers dus. Zij worden bijgestaan door 32 assistenten, jongeren vanaf 

16 jaar, onze kweekvijver voor nieuwe docenten. 

Verder kunnen we in 2017-2018 ook nog beroep doen op een 20-tal artiesten en 

workshop- of vakantiestage-lesgevers. 
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4.2. Broosgebouw 
 
Het beschikken de voormalige conciërgewoning is nog steeds van wezenlijk belang voor 

onze organisatie. 

Als gezellige ontmoetingsruimte voor leden, ouders en personeel, met koffie én wifi, de 

Barterre. 

Overdag wordt de voormalige eetkamer gebruikt als vergaderzaal. 

De 4 kamers op de 1ste verdieping vormen ons Circushotel en 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 

2017 werden we uitgebreid bevraagd naar onze noden. We leven dus op hoop!!  
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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, voor ons 4-jaarlijks internationaal 

jeugdcircusfestival CirkOOH! CirkAAH!. Eind 2016 kregen we dan bericht dat we de 

bewegingshal vanaf september 2017 voor 5 jaar mochten huren. 

In de zomer van 2017 werd er stevig getimmerd, gehamerd en geboord om het 

Parkourpark tegen september klaar te krijgen, voor 22 van onze 72 wekelijkse lessen. 

Wat een feest! 
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4.4. Externe communicatie  
 

In 2017 investeerden we in de automatisering van de administratie betreffende ons 

‘professioneel’ luik.  

Tot nu toe werd de software van KampAdmin enkel gebruikt voor de administratie rond 

de wekelijkse lessen (inschrijvingen, betalingen, groepsmails).  

In 2017 breidden we dit uit naar offertes, contracten en facturen naar bedrijven, 

scholen en organisaties die bij ons boekingen doen voor workshops, animaties, projecten, 

huur materiaal, etc. Dit nieuwe systeem ging live in oktober 2017.  

De klant vult zijn aanvraag online in, waardoor we meteen over de volledige informatie 

beschikken, zowel wat betreft klantgegevens als wat betreft de verwachtingen. 

Eén van de grote tijdsbesparingen ligt in het automatisch zoeken naar lesgevers en 

artiesten. Het aantal mails wordt beperkt en de lesgevers/artiesten kunnen in één 

oogopslag zien waar we nog mensen voor zoeken. Zij kunnen zich dan kandidaat stellen 

en onze bureau-medewerker moet enkel nog bevestigen en, zodra er voldoende 

kandidaten zijn, het contract naar de klant versturen.  

 

4.5. Interne communicatie  
 
Tijdens onze beleidsdagen in juni 2017 hebben we beslist enkele wijzigingen door te 

voeren:  

 +/- wekelijks is er nog steeds overleg met het Dagelijks Bestuur (het miniteam, de 

3 coördinatoren), elke vrijdagnamiddag. 

 Het 2-wekelijks overleg (Educatief team & Themateam), telkens woensdag-

voormiddag met de vaste werknemers en stagiairs, is vervangen door het 

Werknemersteam. Dit komt maximum maandelijks samen en wordt aangevuld door 

Werkgroepen. Zo kunnen we meer gericht werken, met steeds enkel de betrokken 

personen. 

 Werkgroepen: nieuw sinds september 2017. Zij komen samen naargelang de 

noodzaak. Soms zeer intensief, soms zitten er maanden tussen. 

Hierbij een overzicht van de werkgroepen, met de verantwoordelijken: 

1. CIRKL en presentatiedagen (Jonas, Rika & Joost) 

2. Vakantiestages (Stef)  

3. 25 jaar Cirkus in Beweging (Tom & Jonas) 

4. Artistiek/gala/open piste (Anne, Jonas) 

5. Lesrooster 2018-2019 (Rika) 

6. Sociale media (Tobias) 

7. Familiecircuszondagen (Rika) 

8. Internationale projecten (Anne) 

9. Methodiek & differentiatie (Stef) 

10. Materiaal & herstellingen (Joost) 

11. Veiligheid (Jonas) 
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 3 maal per jaar is er een bijeenkomst met alle lesgevers en assistenten 

(multiteam), met 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 (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 Werknemerteams en zich hierdoor meer betrokken voelen. 

Ook in 2017 gaven we zowel de werknemers als de free lance docenten de kans een 

functioneringsgesprek te doen met (één of meerdere personen van) het miniteam.  

 

In september 2017 gingen we voor het eerst op lesgeversweekend, in Heiberg in Kessel-

Lo. Vlak voor de start van lesjaar 2017-2018 kwamen we een weekend samen voor 

allerlei workshops (ballonplooien, zeepbellen, EHBO, …), trick sharing, maar ook om 

gewoon samen te eten en praten. Koning Kevin organiseerde voor de workshop ‘Queeste’. 

Er was ook tijd om de jaarplanning door te nemen, nieuwe lesgevers voor te stellen en 

natuurlijk om nog wat in Hal 5 te gaan werken. 

 

 

 

 

 

 

 

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 (EVS, stagiairs en vrijwilligers met een beperking), gaat voor 2017 onze 

bijzondere dank uit naar alle vrijwilligers die de eerste editie van CIRKL mee tot een 

goed einde gebracht hebben.  

 

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. 

  

26-28.05.2017  Toon Van Gramberen en Hanna Mampuys  

Fighting Monkey Practice in Berlijn  

29.11.2017   Annelies Claessens, Tobias Verlinde en Lieke De Vry   

Blikopener, over communiceren met jongeren via sociale media,  

door Graffiti vzw in Antwerpen 

 

Vormingsacties georganiseerd via het 

Circuscentrum 

Namen docenten/assistenten 

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

Ramona Van Nieuwenhove, Stef Langmans, EVS’ers 

Nora Winkler en Lisette Barsella 

BIC - opleiding 2017-2018 EVS’ers Imke Schubert en Anna Dirschauer 

Animatorencursus   

(Neerpelt, krokusvakantie) 

In 2017 uitzonderlijk niemand van Cirkus in Beweging 

Bijscholing docenten: kerststage   

(Leuven, 27-29.12.2017) 

Voor het eerst was Cirkus in Beweging 

gastheer van deze opleiding 

Dimitri Embrechts, Janne Wouters, Johan Wuyts, Masa 

Ceglar, Daudi Wafula, Hanne Stoop, Toon Heylen en 

Rune Scheers 

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 diabolo, luchtacro, dynamische acro, 

acro balanceren 

Gastdocenten 2017: Mikail Karahan, Julie Behaegel, 

Violette Wauters, Antonio Terrones, Sandrine Berthet, 

Richard Clement. 
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Masterclasses PEYC (Professionalizing 

European Youth Circus) 
1-8.04.2017, Wales (UK), Annelies Claessens ('How to 
run a circus school') 

Cursus veiligheid, i.s.m. Ell Circo d’ell Fuego, 

Antwerpen 

18.09-23.10.2017: Arne Pierloz en Casper Van 

Overschee 

Extreme Convention, een organisatie van Ell 

Circo d’ell Fuego, Antwerpen 

14-16.04.2017: 25 deelnemers van Cirkus in Beweging 

 

 

 

Assistentenwerking: 

In 2017 is de begeleiding van de assistenten overgedragen van Isabel Van Maele naar Stef 

Langmans. Stef deed tot nu toe geen aparte meetings voor assistenten, maar integreerde 

deze in de 'multiteams', die openstaan voor alle lesgevers én assistenten. 

 

Lesjaar 2016-2017 : 33 assistenten 

Lesjaar 2017-2018 : 27 assistenten 

(exclusief stagiairs en EVS'ers) 

 

 Multiteam 28.01.2017 : methodiek om creatief gedrag te stimuleren : 8 assistenten 

aanwezig 

 Multiteam 25.03.2017 :  aan de slag met creatieve doelstellingen : 5 assistenten 

aanwezig 

 Multiteam 20.05.2017 : verschillende leerstijlen : 1 assistent aanwezig 

 Assistenten- & lesgeversweekend 1-3.09.2017 : verschillende workshops en 

bijscholingen : 7 assistenten aanwezig 
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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  
(18-19.02.2017) : 51 deelnemers van CiB inclusief 5 
begeleiders/workshop lesgevers  

 
 Begeleider ESAC-stage: Hanna Mampuys 

 
 Cirkus in Beweging maakt actief deel uit van het 

NICE, EYCO en PEYC netwerk :  
Jonas Van Soom was aanwezig op de EYCO meeting in 
Firenze (IT) Gschwendt (DE) van 22 tot 24.04.2017 
 

 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 
PEYC = Professionalizing European Youth Circuses 

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

 21.04.2017 : Open Piste op GIP humaniora 
 25.11.2017 : Open Piste 

  

Deelname aan buitenlandse 
circusfestivals 

 Een gelegenheidsgroepje van 5 jongeren en 1 jonge 
docente gingen eind juli 2017 naar Tallinn (Estland) 
voor een project rond sociaal circus 
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6.  Planning 2018 
 
 
2018 = 25 jaar Cirkus in Beweging, met een speciale actie elke 25ste van de maand 

‘Cirkus in Beweging zit met een ei’ 

 25 januari : Eierenzoektocht 

 25 februari : (G)eenwielerconventie 

 25 maart  : Paaseierenzoektocht 

 25 april : Open Piste 

 25 mei : Muzikale Soiree 

 25 juni  : Teambuilding aan zee met de medewerkers 

 25 juli  : 25 km met de bakfiets  

 25 augustus  : Lancering filmpje met verjaardagswensen van over heel de wereld 

 23 september : Groot verjaardagsfeest in het Paul van Ostaijenpark 

 25 oktober : Lancering videoclip ‘Hail to the circus beast’ 

 25 november : Eenwielerbaskettornooi 

 25 december : Kerstfeest! 

 

In 2018 starten de uitwisselingen van het nieuw Europese project rond ‘EDUCIRCATION’ 

 13-21 feb : Joint staff training in Praag, Tsjechië  

 2-6 april : Partner acro workshop in Budapest, Hongarije 

 26-28 mei : Organisational meeting in Thessaloniki, Griekenland 

 2-6 juli : Balance workshop in Berlijn, Duitsland 

 17-21 sept  : Adaptive Juggling toys in Praag, Tsjechië 

 1-5 okt : Clown workshop in Thessaloniki, Griekenland 

 26-27okt : Joint staff training in Budapest, Hongarije 

 

En verder nog op de agenda: 

 2-4 februari : doorwerkweekend De Madammen in Oostende 

 15 februari : Cirque Composé in de 30CC/Schouwburg  

 16 februari : Cirque Composé in Den Amer op Stelten in Diest 

 24-25 feb  : deelname en organisatie (G)eenwielerconventie 

 4 maart : 2 Galavoorstellingen in de 30CC/Schouwburg 

 5-16 maart : Scholenproject in de Predikherenkerk te Leuven i.s.m. 30CC 

 11 maart : Gelegenheidsproductie ‘Nachtvlinder’ i.s.m. koor Haacht 

 25 april : Gelegenheidsproductie ‘En/Of’ i.s.m. de Koninklijke Harmonie 

 18-20 mei : CIRKL + Presentatiedagen in het Sluispark 

 4-8 juni : Lesweek voor lesgevers 

 11-13 juni : Beleidsdagen 

 feb-okt : Participatie in 4 x Cirk Publiek  

 eind aug : BIC 10-daagse, start van de 15de editie van deze opleiding 

 sept : 2 NEET EVS’ers te gast uit Slovenië 
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 begin juli : aankomst 2 nieuwe EVS vrijwillgers, Ana en Elisa 

 begin juli : productiegroep Carrousel nam deel aan het circusfestival in Bremen  

 7-9 sept : lesgeversweekend 

 17 sept : start lesjaar 2018-2019 

 6-7 okt : Productieweekend in Neerpelt 

 30 oktober : circus-slotshow Rode Hond 

 1-4 november : NICE meeting in Leuven 

 16 november : Open Piste  
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7.  Bijlagen 
 
Bijlage 1 : cijferdetails over de wekelijkse lessen 

Bijlage 2 : lesrooster 2016-2017 en lesrooster 2017-2018 

Bijlage 3 : lijst educatieve en animatieve workshops en artistieke optredens in 2017 

Bijlage 4 : jaarrekening boekjaar 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


