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2018, Cirkus in Beweging bestaat 25 jaar!   

 

En dat werd gevierd! Elke 25ste van de maand organiseerden we een speciale actie. De rode draad 

was ‘Cirkus in Beweging broedt op een ei’. 

 

2018, het eerste jaar met verhoogde structurele subsidies van Vlaanderen, onder het Jeugddecreet, 

via onze beleidsnota 2018-2021. Maar … Cirkus in Beweging zal vanaf 2019 samen met alle andere 

grote Vlaamse circusateliers overstappen naar het Circusdecreet. Hier horen we thuis, maar het 

brengt opnieuw onzekerheid mee over de subsidiebedragen.     

 

2018, een topjaar van Teambuilding, Communicatie, Bijscholingen en nog veel meer!  

 

 

Overzicht acties in het kader van 25 jaar Cirkus in Beweging (zie ook cover): 

 

Vanaf 25 januari: 25 Eieren verstoppen in Leuven 

In januari verstopten we 25 dagen lang 25 eieren in Leuven en postten we er een foto van op 

Facebook & Instagram. Een succes op de Sociale Media! De mensen kwamen echt zoeken en 

bijna alle eitjes waren ook snel weg. 
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25 februari: Paareieren en flyers op Geenwielerconventie in Neerpelt 

Iets minder zichtbare actie, maar heel circussend Vlaanderen is nu wel op de hoogte van onze 

verjaardag. Rika Taeymans en Annelies Claessens ging ook bij alle Leuvense partners langs met een 

zakje gepersonaliseerde paaseitjes. 

 

25 maart: Paaseirenraap 

Op 25 maart organiseerden we een paareierenraap in het Paul van Ostaijenpark. Een 300-tal zeer 

enthousiaste jonge kinderen en hun ouders zorgden dat de eitjes in no time gevonden waren! 

 

25 april: Open piste 

We doen een verjaardags-Open Piste (soort free podium), voor één keer in de week, op de 25ste 

van de maand natuurlijk. Zie ook § 2.2. 

 

25 mei: Muzikale Soiree 

We verenigen de muzikale krachten van 

in en rond de circusschool voor een 

avond vol muziek, percussie en circus. 

Huismuzikant Tom Permentier maakte 

er een adembenemende avond van.  

Zie ook § 2.4. 

 

 

 

 

 

 

25 juni: Quality time voor lesgevers, 

artiesten, assistenten & vrijwilligers 

Met een 20-tal medewerkers gingen we 

gewoon een dagje naar zee.  
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25 juli: Start stunt Stef met circusbakfiets 

Stef Langmans doet tijdens de hittegolf op 25u een toer door Vlaams-

Brabant met de nieuwe circusbakfiets. Het event wordt flink 

aangemoedigd op Sociale Media. 

 

 

 

 

 

 

 

25 augustus: Cirkus in Beweging gaat mondiaal 

We deden een oproep naar ons internationaal netwerk én naar 

onze eigen leden op vakantie om verjaardagswensen te posten 

op Facebook. 

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=YhrwDfNE2og  

 

 

23 september: Groot feest 

Ons groot verjaardagsfeest in een 

circustent in het Paul van Ostaijenpark + 

speciale tocht langs minder bekende 

plekken in het Broosgebouw. Het slechte 

weer gooide roet in het eten (park werd 

door de politie afgesloten wegens 

stormgevaar en even later toch terug 

opengesteld) maar als team building kon dit 

tellen!   

 

Op die dag kwam ons EI uit…  

de aankondiging van de 

verbouwingsplannen van  

het Broosgebouw & nieuwbouw.  

 

En er was ook paëlla,  

net als 25 jaar geleden! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YhrwDfNE2og
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25 oktober: Hail to the Circus Beast 

Lancering videoclip die hoort bij de circushit van David Roussel  

‘Hail to the Circus Beast’! 

Nog steeds een hit op YouTube! 

Beelden uit de clip op volgende bladzijde. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJf_VCcI5OE
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25 november: Eenwielerbaskettornooi 

Omdat er in 2018 uitzonderlijk geen eenwielerconventie georganiseerd 

werd door het Circuscentrum deden we het zelf. Alle Vlaamse ateliers 

kwamen basketten in de KBC sporthal in Heverlee. 

 

 

25 december: Kerstfeest + Fonske 

Wat begon als een zot idee om een low-profile kerstfeestje te houden in onze Barterre, werd een 

supergezellige, hartverwarmende namiddag, met een 20-tal medewerkers en evenveel pakjes.  

 

Als klap op de vuurpijl kreeg Fonske de laatste 25 dagen van 2018 een Pinguïnpak aangemeten! Hij 

heeft het geen 25 dagen kunnen dragen, maar toch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dat bovenop alle andere ‘gewone’ evenementen, wekelijkse lessen, workshops vakantiestages, 

schoolprojecten en uitwisselingen.  

Veel lees- en kijkplezier! 
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1.   Het jaar 2018 op educatief vlak 
 
 

1.1. Wekelijkse lessen (lesjaar 2018-2019)  
 
 

 Aantal wekelijkse cursussen  72 

 Aantal wekelijkse vrije trainingen 5 

 Aantal docenten 51 (waarvan 11 in vaste dienst) 

 Aantal assistenten  49 

 Aantal cursisten 1311 (verdeeld over 57 gemeentes) 

 Aantal lestijden 1539 (veel kinderen volgen meerdere cursussen) 

 Aantal lesweken 31   

 

Mensen die effectief een les volgen 1311 

Docenten die geen les volgen 40 

Assistenten en EVS’ers die geen les volgen 12 

Administratief personeel dat geen les volgt 1 

Leden raad van bestuur dat geen les volgt 6 

Totaal aantal leden  1370 

 

Domicilies leden 
Aantal 

gemeentes 

Brussel Hoofdstedelijk Gewest 6 

Vlaams-Brabant 34 

Antwerpen 11 

Waals-Brabant 2 

Henegouwen 1 

West-Vlaanderen 1 

Oost-Vlaanderen 1 

Limburg 1 

Aantal gemeentes 57 
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Wijzigingen en tendensen sinds 2017-2018: 

 Van 1 naar 5 wekelijkse momenten voor vrije training,  

waarvan 4 in Hal 5, ook voor kinderen van 9 tot 12 jaar. 

 AcroYoga wordt een wekelijkse les 

 Acro balanceren voor families (ouders + kinderen vanaf 7 jaar),  
als logische opvolger van de lessen circomotoriek (ouders + kleuters) 

 Extra lessen Acro-Parkour voor 1ste-3de leerjaar en 4de-6de leerjaar  
(beide van 3 naar 4 wekelijkse lessen) 

 Multi volwassenen wordt terug ingevoerd, onder de naam ‘Circustraining 18+’ 

 Evenwicht: opnieuw 2 wekelijkse lessen i.p.v. 3 

 Multi lessen op woensdag worden graadklassen i.p.v. strikt per leerjaar 
De benamingen blijven ‘multicircus’, ‘acrocircus’ en ‘circustraining’, om verschillende accenten 
te kunnen leggen.  

 Verschillende specialisatielessen gaan van 1,5u naar 2u om beter te kunnen doorwerken. 

 

Evolutie van 2017-2018 naar 2018-2019: 

 Ledenaantal gaat na een jaar stagnatie licht omhoog: van 1323 naar 1369 

 Het cursistenaantal volgt: van 1274 naar 1311 

 Aantal docenten stijgt van 42 naar 51 

 Aantal assistenten gaat van 32 naar 49 (parkour!) 

 Aantal cursussen blijft op 72 

 Nog steeds geen probleem om voldoende goede docenten te vinden. 

 Na de succesvolle opstart in Hal 5 in 2017, kunnen we opnieuw voorzichtig groeien.  
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1.2. Samenwerkingen 
 

In 2018 bestendigen we onze duurzame samenwerkingen en werden er een aantal nieuwe 

opgestart:  

 30CC:  

o 2de editie van het circusfestival CIRKL in het Sluispark. De jaarlijkse toonmomenten 

van onze wekelijkse lessen werden hier opnieuw aan gekoppeld.  

o Voor de 5de keer organiseerden we in maart 2018 een 2 weken durend project voor 

Leuvense scholen in de Predikherenkerk, met opnieuw 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, dit jaar vooral in 

Festivalcentrum   

o Samenwerking rond eenmalige gebeurtenissen: opening Blauwputplein, 

evenementen in Bib Tweebronnen of Bibliobus 

o Nieuw: schoolproject ‘Muze’ in 7 Leuvense scholen secundair onderwijs, als 

voortraject op ‘Carré Curieux’ op CIRKL 

 

 

 

 

 

Workshop 

bij Hal 5 

tijdens  

Rode Hond 

 

 

 

 

 Stad Leuven: samenwerking met Kinderkuren in verschillende Leuvense basisscholen, 
workshops voor de Kettekeet, lancering Kabaal (Jeugddienst) 

 CC Den Amer (Diest), CC De Werf (Aalst), GC De Wildeman (Herent), JC De Klinker 

(Aarschot), LOGO Oost-Brabant: workshops  

 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 

 Sport- en themadagen i.o.v. H. Hartinstituut, Sint-Pieterscollege, Miniemeninstituut, KA 
Redingenhof, HDC, UCLL, GBS Klimop (Haacht), Zavo (Zaventem), Sint-Angela (Tildonk), 
Lyceum Martha Somers (Laken), Tervuren, Hasselt, Deinze, Mechelen, … 

 Stad Landen, Aarschot, Lier, Ternat, …: workshops, vaak voor Jeugd- of Cultuurdiensten 
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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 2018 de 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 4 + 8 + 10 Lagere school 3 x 15 jan-dec 2018 

Sint-Jan Leuven 8 + 8 + 10 
Lagere school 

+ Kleuters 
3 x 15 jan-dec 2018 

Bleydenberg Wilsele 10 Lagere school 15 okt-dec 2018 

De Bron Heverlee 9 Lagere school 15 april-juni 2018 

De Ark Kessel-Lo 10 Lagere school 15 okt-dec 2018 

SKLO Heverlee 10 Lagere school 15 okt-dec 2018 

Sint-Lambertus Heverlee 9 + 10 
Lagere school 

+ Kleuters 
15 + 12 jan-juni 2018 

De Mozaïek Kessel-Lo 6 + 10 + 10 Lagere school 3 x 15 jan-dec 2018 

Pee & Nel Leuven 9 + 5 + 10 Lagere school 3 x 15 jan-dec 2018 

Bosstraat Wilsele 10 Kleuters 15 okt-dec 2018 

De Zonnebloem Kessel-Lo 
20 + 3 

(+ circuskoffer) 
Lagere school 3 x 15 jan-dec 2018 

Totaal bereik  
via brede school projecten 

179 lessen 327 kinderen 

 

 

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

 

GBS De Negensprong Everberg 120 

Schoolproject circomotoriek 2e 
kleuterklas + 6e lj, meespeelverhaal 1e 

kleuterklas + initiatie circus (3e 

kleuterklas, 1e en 2e lj) 

Lyceum Martha Somers  Laken 89 2 dagen tijdens projectweek 

GBS Haacht, Klimop Wespelaar 250 5 dagen workshops en schoolfeest 

Sancta Maria Aarschot 200 2 sportdagen: kleuters en lagere school 

Bereik via schoolprojecten: 659 kinderen 
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1.3. Internationale educatieve projecten    
 

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

Voor de 3de keer werken we in dit kader samen met 6 Europese partners uit Praag, Budapest, Berlijn, 

Bristol, Valencia en Thessaloniki. Praag coördineert het project.  

Dit zijn uitwisselingen voor circusdocenten rond verschillende (technische) aspecten van sociaal 

circus (= werken met verschillende doelgroepen). 

 

 23-26 jan : Joint staff training in Valencia, Spanje:   

Rika Taeymans  

 17-18 feb : Luchtacro met mensen met beperkingen in Praag, Tsjechië:  

Toon Heylen en Isabel Van Maele (gastdocent) 

 2-6 april : Partner acrobatie in Budapest, Hongarije:  

Lieke De Vry en Casper Van Overschee 

 26-28 mei : ‘How to run a circus school’ (management) in Thessaloniki, Griekenland: 

Annelies Claessens 

 2-6 juli : Evenwicht workshop in Berlijn, Duitsland:               

Johan Wuyts 

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

Arne Pierloz en Wout Vanroose 

 1-5 okt : Theatre Clown workshop in Thessaloniki, Griekenland:  

Stef Langmans en Isabel Van Maele 

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

Rika Taeymans 

 

Zie ook: Isabel in Praag: 

https://drive.google.com/file/d/12JJDFTaHXppatjo82MCpB3fLcIaPttv5/view    

Voor foto's en rapporten, zie http://www.educircation.eu/projects/  

 

In 2019 staan er nog enkele uitwisselingen op stapel en zijn we zelf ook gastheer voor een 

uitwisseling rond Parkour. 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/12JJDFTaHXppatjo82MCpB3fLcIaPttv5/view
http://www.educircation.eu/projects/
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NICE meeting ‘Circus moves on’ 1-4 november 2018 

NICE = Network for International Circus Exchange.    

Cirkus in Beweging maakt al jaren actief deel uit van het NICE netwerk.  

In 2018 waren we voor het eerst gastheer van een NICE meeting. 60 deelnemers uit 14 landen 

namen deel aan workshops rond participatie en urban circus. Een greep uit het aanbod: 

• Youth participation and methodology, Steven Desanghere (Predikherenkerk) 

• Intergenerational Acro, Toon Van Gramberen (Cirkus in Beweging) 

• Teeterboard (bascule), Joren De Cooman (Hal 5) 

• Parkour, Nicolas Vanhole (Hal 5) 

• Percussie, Tom Permentier (Zevensprong) 

• Aerial parkour, challenging risk, Isabel Van Maele (Cirkus in Beweging) 

• Circomtoriek, Rika Taeymans (Cirkus in Beweging) 

• Public space intervention, Stef Langmans & Csilla Hódi (Hal 5) 

• Aerials, engaging teenagers, Isabel Van Maele (Cirkus in Beweging) 

• Experiential Learning, Mieke Gielen & Milena Nowak (Cirkus in Beweging) 

• Youth participation, by Mooss, Annouk Brebels (Predikherenkerk) 

• Seminar International circus projects. International Pitches by JINT e.o. 

• Juggling cross over, Wout, Joost and Anna Dirschauer (Predikherenkerk) 

• Games, David Roussel (Predikherenkerk) 

• All new is one, Constantinos (Predikherenkerk) 
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Deelnemende circusscholen: 

Belgium Locorotondo 

Czech republic Cirqueon 

Estonia OMAtsirkus 

Estonia Partnerakro 

Estonia Circus Studio Folie 

Estonia Open Tsirkus Stage 

Finland Sirkuskoulu Bravuuri (Circus school Bravuuri) 

Finland SNSL, Sorin Sirkus 

Finland Taidekoulu Estradi (Etelä-Karjalan Estradi ry) 

France Cité du cirque Marcel Marceau 

France Pep's circus school 

France Centre des Arts du Cirque Balthazar 

France FFEC 

Germany Circusschule Jokes Bremen 

Germany Zarakali Zirkus Frankfurt 

Germany BAG Zirkus 

Germany Berlin 

Greece circus dayz 

Greece KIDS IN ACTION 

Greece X-SALTIBAGOS CIRCUS 

Hungary Hungarian Juggling Association 

Italia ASD Sportica e APS jaqulè 

Italia Ass. "un clown per Amico" 

Italy SS Giocolieri e Dintorni / Circosfera 

Italy Ancis auteliano - circo dell’imprevisto 

Poland Carnival Open Circus Space/ Fundacja Miasto Projekt 

Poland Fundacja Miasto Projekt 

Slovenia Association for Circus Pedagogy Cirkokrog 

Spain Malabaracirco. Escuela de circo y teatro, Torrelavega 

Spain School Social Circus Zaragoza 

Spain Asociación Valenciana de circo 

The Netherlands Circomundo 

The Netherlands Circus Rotjeknor 

UK Let's Circus 

UK CircusWorks 

UK Circus Club 

UK CircoPyro 

Totaal 
15 nationaliteiten 
37 circusscholen 
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1.4. Begeleider in de Circuskunsten (+18 jr)    
 

In opdracht van de koepel van Vlaamse circusateliers, het Circuscentrum, startte Cirkus in Beweging 

in augustus 2018 met de 15de 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.  

 

In de editie 2017-2018 haalden 13 cursisten hun getuigschrift, waarvan de 2 EVS’ers van Cirkus in 

Beweging, Imke en Anna (zie §1.6). 

Voor de editie 2018-2019 is een recordaantal van 20 mensen ingeschreven, waarvan 5 van Cirkus 

in Beweging: 2 EVS’ers Ana en Elisa + An en Elise Rummens en Katrien Forton. 

 

Editie 2017-2018 werd geleid door 3 coördinatoren:  

Mieke Gielen, Kris Hoeylaerts & 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 wat tot mei 2018 

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

Voor de editie 2018-2019 neemt Stef Langmans de taken over van Anne. 

Het 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. 

 

10-daagse 

Aug 2018 
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1.5. 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. 

 

Het aantal assistenten explodeert! 

Voor het lesjaar 2017-2018 waren er 31 assistenten. Maar in 2018-2019 werden dit er maar liefst 

49. Onze jongeren zien duidelijk een toekomst in Circus, parkour en percussie! 

Omdat we het zelf bijna niet kunnen geloven, lijsten we ze alle 49 even op (zie volgende pagina). 

 

Zie ook § 4.7 over de inhoud van de assistentenmeetings. 
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 Voornaam Achternaam Leeftijd Specialiteit & opmerkingen 

1 An Rummens 42 BIC 2018-2019, assistent bij jongleren + Circuszolder 

2 Arend Galle 18 Percussie 

3 Arthur Vanackere 20 Stagiair Samenlevingsdienst jan-mei 2019 

4 Arthur Van Gerven 24 Parkour, assistent sinds 2014 - geen circusachtergrond 

5 Bram Vancaudenberg 20 Parkour, assistent sinds 2016 - geen circusachtergrond 

6 Cody Christ 18 Parkour, assistent sinds 2016 - geen circusachtergrond 

7 Dagmar Somers 24 Parkour 

8 Damiaan Van Dun 24 Parkour, assistent sinds 2014 - geen circusachtergrond 

9 Elise Rummens 37 BIC 2018-2019, Parkour en circomotoriek 

10 Ella Ganseman 27 Multi, uit Windekind, sinds 2015 

11 Eva Luna Moons 20 Circuszolder 

12 Frederik Depla 14 Parkour 

13 Frederik Lerouge 38 Parkour 

14 Hanne Pelemans 17 Luchtacro 

15 Hanne Van Horebeek 17 Luchtacro 

16 Helder Sakulok 19 Parkour 

17 Helena Van Looy 24 Parkour, stagiair SRW in 2016-2017 

18 Herden Verhaeghe 17 Carrousel, Circusorkest, Luchtacro 

19 Jaak Warlop 22 Parkour, assistent sinds 2015 - geen circusachtergrond 

20 Jard Joos 19 Evenwicht 

21 Jobbe Sels 15 Manusje van alles! Multi  

22 John Pelicaen 17 Parkour 

23 Kasper Nackaerts 17 Vakantiestages 

24 Kasper Hegemann 18 Vakantiestages 

25 Katrien Forton 19 BIC 2018-2019, Eenwieler, assistent sinds 2016 

26 Lena Nackaerts 17 Multi, DYNE 

27 Lotte Bosmans 21 Circuszolder 

28 Lukas Van Audenhaege 21 Multi, Evenwicht, Tieners, sociaal circus 

29 Lukas Wolfs 22 Parkour 

30 Magnus Van Kerckhove 17 Parkour 

31 Margo Debille 22 Circuszolder, eenwieler 

32 Marie Mertens 20 Parkour, steltloper 

33 Martijn Lambrecht 18 Parkour 

34 Myrddin Peters 20 Parkour 

35 Neal De Backer 19 Parkour, assistent sinds 2016 - geen circusachtergrond 

36 Nina Vansweevelt 25 Luchtacro 

37 Noa Moons 16 Evenwicht 

38 Pieter-Jan Depla 15 Parkour 

39 Remco Revalk 20 Parkour 

40 Sarie De Cooman 15 Carrousel, Evenwicht 

41 Sebastian Van Dun 21 Parkour 

42 Senne Kuijken 19 Parkour 

43 Stan Swinnen 20 Eenwieler, assistent sinds 2017 

44 Thibaud Depraetere 16 Parkour 

45 Thorquato Peters 17 Parkour 

46 Wietse Vanmeerbeeck 18 Parkour 

47 Willem Röpke 20 Parkour 

48 Zacharias Guislain 16 Evenwicht, vakantiestages 

49 Zeger Valvekens 19 Parkour 
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1.6. 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.  

 

De promotie die gemaakt werd voor onze teambuildings werpt vruchten af: we gaan van 1 naar 8 

teambuildings in 2018.  

 

Teambuildings 2018: 

Koning Boudewijnstichting  
Project ‘Boost’ voor Nederlands- en 
Franstalige tieners 

Heverlee 

Materialise N.V  Heverlee 

AB Inbev In de circustent van Piccolini Heverlee 

Innovatiesteunpunt  Heverlee 

I-Care 
Engelstalige ‘multi’ teambuilding, tijdens 

internationale salesmeeting 
Heverlee 

KBC Verzekeringen Percussie Heverlee 

OBC ter Wende-Espero Percussie & Circus Heverlee 

GBS De Negensprong Voortraject schoolproject Everberg 

 

 

Bijscholingen 2018 (naast de eigen BIC-opleiding uit § 1.3): 

Postgraduaat Psychomotorische 
Therapie - UGent – vakgroep Revaki  

Bijscholing Circomotoriek Gent 

Artevelde University College Ghent: 
creativiteitsdag 

Bijscholing Circomotoriek Dworp 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw Bijscholing Circomotoriek Gent 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw Bijscholingen Parkour voor docenten Westmeerbeek 

Foundational Introduction To Functional 
Juggling door Craig Quat 

Bijscholing Jongleren voor speciale 
doelgroepen 

Heverlee 
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1.7. Vrijwilligers 
 

Cirkus in Beweging kon in 2018 beroep doen op heel wat vrijwilligers: 

 

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

In 2018 hadden we 4 EVS’ers te gast: 

 

Imke Schubert (Bremen, juli 2017 – juni 2018) 

Bij aankomst was Imke vooral muzikante (viool en 

hoorn), maar wel erg nieuwsgierig naar circus. 

Imke bleek een onvermoeibare duizendpoot, met 

een speciale interesse in ons Circusorkest. 

(foto uit ‘Nachtvlinder’ – zie § 2.4) 

 

 

 

Anna Dischauer (Bremen, juli 2017 – juni 2018) 

draaide al jaren mee in haar circusschool in Bremen 

en kon dan ook zeer snel ingezet worden als 

assistent-lesgever. 

(foto uit ‘En/Of’ – zie § 2.4) 

 

 

Ana Lekše (Slovenië, juli 2018- juli 2019) is 

luchtacrobate en enorm leergierig. Zowel het 

educatieve als het artistieke aspect van de 

circusschool dagen haar uit. 

 

Elisa Arribas Alamo (Spanje, juli 2018-april 2019) 

is een experimentele steltenloopster.  
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 In 2018 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. 

- Simon Van Looy (2de jaar SRW), feb-mei 2018 

- Jolien Segers (2de jaar SRW), feb-mei 2018  

- Amy Ben Ammar, sept 2018 – jan 2019 

- Anne Faassen, sept 2018 – jan 2019 

- Emma Swillens, sept 2018 - mei 2019 

 

    Anne en Emma tijdens de NICE meeting 

  nov 2018 

 

 

 

 

 

 Daarnaast liep 1 student uit Project Kunstvakken (UCLL) stage bij ons. Zij werkte  zelfstandig 

2 projecten uit: realisatie salopetten voor alle lesgevers + voorstelling met luchtacro in het kader 

van onze presentatiedagen: Lieke De Vry, mei-juni 2018  

 

 Ook begeleidden we 3 studenten Orthopedagogie (Odisee) bij hun bachelorproef rond 

Inclusie. 

- Charlotte Vanden Clooster, okt-dec 2018  

- Demi De vist: Odisee, okt-dec 2018 

- Tine Debremaeker: Odisee, okt-dec 2018 

 Cirkus in Beweging begeleidde in 2018-2019 opnieuw een stagiair van de FP-opleiding 

(Formation Pédagogique, Brussel), Andy Hernalsteen. Hij hielp voornamelijk met onze inclusie-

kinderen in de wekelijkse lessen en bij vakantiestages. 

 

 Cirkus in Beweging begeleidt nog steeds de intussen 26-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. 

 

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

ook in het ‘Circushotel’. 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. 

 

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

hij de mooiste kostuums uit zijn naaimachine. Regelmatig wordt Karlon bijgestaan door EVS’ers 

of andere vrijwilligers. 
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 Sinds 2018 kunnen we op structurele basis beroep doen op Yves Vandezande, al jaren lid van 

percussiegroep De Madammen (samen met zijn echtgenote, zie foto) en sinds november 

schrijnwerker op rust. Hoewel je dat laatste niet te letterlijk moet nemen! 

 

 
Yves Vandezande  

(met echtgenote Lief Van Craesbeeck)  

Foto van op Madammenweekend, feb 2018 

 

En zo ziet een rommelkot er uit nadat Yves gepasseerd is! 
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Nog steeds wordt er op wekelijkse basis gewerkt aan herstelling van materiaal, samen met alle 

structurele vrijwilligers en stagiairs. 
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1.8. 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.   

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

 

Na 417 workshops in 2016 en het extreem hoge aantal van 562 in 2017, klokken we in 2018 af op 

536 workshops, waarmee we een kleine 20.000 personen bereiken. 

 

We doen er dus nog steeds zeer veel, vooral door de wekelijkse terugkeer van de vele brede school 

en sociale projecten. 

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! 

Ter info: een brede school workshop duurt max 1,25u en we krijgen hier €90 voor. Een ‘normale’ 

workshop duurt max 3u, voor €200. Maar, een lesgever die een brede school workshop geeft, kan 

de resterende tijd geen ander werk aannemen. 

Voor de workshops in de gevangenis krijgen we €50 per sessie, terwijl het juist de hoogst 

gekwalificeerde lesgevers zijn (= de duurste) die deze geven. 

 

Workshops in het kader van Brede School 189 Zie § 1.2 

Workshops in het kader van schoolprojecten 11 Zie § 1.2 

Workshops i.o.v. 30CC 28 Scholenproject Predikherenkerk, CIRKL, Rode 
Hond, Muze, …  

Sociaal circus 144 (Wekelijkse) workshops in de gevangenis, 
psychiatrie, Fabota, Kettekeet, Konekt, MPC Sint-

Franciscus (Pajottenland)  
Andere 164 Verjaardagsfeestjes, Sinterklaasfeesten, i.o.v. GC, 

CC, sportdagen, gemeenten en particulieren  
Totaal 536 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 

jongleerballetjes  

maken 
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In 2018 organiseerde Cirkus in Beweging 16 eigen circus-stages en 13 stages op aanvraag 

tijdens de schoolvakanties. Hiermee bereikten we 628 kinderen. 

Tijdens de vakantiestages combineren we vaak onze eigen circustechnieken met andere “kunsten”, 

zoals theater, yoga en crea. Hiervoor werken we samen met andere organisaties zoals Kreakatau, 

De Wakkere Akker 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. Voor 

het eerst, op vraag van de ouders, organiseerden we vakantiestages voor kleuters van een hele dag.  

 

Vakantiestages op aanvraag: 

 Partner 
 Aantal 

inschrijvingen 
 

1  CC Westrand Dilbeek - Krokusstage  Itterbeek 30 12-16.02.2018 

2  Sporty Creatief vzw - Krokusstage Parkour Kessel-Lo 24 12-16.02.2018 

3  Sporty Creatief vzw - Paasstage  Kessel-Lo 24 3-6.04.2018 

4  Fabota - paasstage  Leuven 10 9-13.04.2018 

5  Sporty Creatief vzw - Deluxe  Heverlee 24 16-20.07.2018 

6  Sporty Creatief vzw - Deluxe  Kessel-Lo 24 23-27.07.2018 

7  CC Westrand Dilbeek  Itterbeek 30 20-24.08.2018 

8  Gemeente Lubbeek  Lubbeek 12 27-31.08.2018 

9  Sporty Creatief vzw  Oud-Heverlee 24 27-31.08.2018 

10  Koning Kevin - Cirque Nomadique  Maasmechelen 24 26-29.08.2018 

11  Koning Kevin - Challenge Accepted  Rondtrekkend 10 19-24.08.2018 

12  Gemeente Zaventem - Circus & Taal,  Zaventem 12 29-31.10.2018 

13  Gemeente Overijse - Kamp Kwadraat  Overijse 30 29.10-2.11.2018 
   278  

 

Eigen vakantiestages: 

 Thema Locatie leeftijd 
Aantal 

inschrijvingen 
 

1 Winterstage "Circus & Lucht- en grondacro" Kapelzaal 6-13 31 2-5.01.2018 

2 Krokusstage "Circus, Crea & Yoga" Kapelzaal 6-13 26 12-16.02.2018 

3 Paasstage "Parkour & Circus" Hal 5 6-13 30 3-6.04.2018 

4 Paasstage "KleuterCircus" Appeltuin 4-5 14 3-6.04.2018 

5 Paasstage "Circus, bakken & knutselen" Barterre 6-13 20 3-6.04.2018 

6 Paasstage "Jongeren met een beperking" Zevensprong 14-30 9 3-6.04.2018 

7 Paasstage "Circus, stelten & percussie" Appeltuin 8-13 15 9-13.04.2018 

8 Zomerstage "Parkour, Bouwen & Circus" Hal 5 8-14 30 2-6.07.2018 

9 Zomerstage "Circus in de natuur" De Wakkere Akker 6-13 30 2-6.07.2018 

10 Zomerstage "Parkour, New Games & Circus" Hal 5 8-14 30 9-13.07.2018 

11 Zomerstage "Circus & Theater" Zevensprong 6-13 28 9-13.07.2018 

12 Zomerstage "Circus & Knutselen" voor kleuters Appeltuin 4-5 16 9-13.07.2018 

13 Zomerstage "Circus & Boskamp One Chicken Farm 6-13 26 6-10.08.2018 

14 Zomerstage "Circus & Knutselen" voor kleuters Appeltuin 4-5 15 20-24.08.2018 

15 K1 - Parkour in Hal 5 (voormiddag) Hal 5 8-12 24 26-28.12.2018 

16 K2 - Parkour in Hal 5 (namiddag) Hal 5 12-20 6 26-28.12.2018 

    350  
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Vakantiestages ‘Circus, bakken & knutselen’ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
in het bos van Lovenjoel 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

1.9. Circushumaniora  

Schooljaar 2018-2019 volgen 24 leerlingen deze richting: 3 in de eerste graad, 11 in de tweede 

graad en 10 in de derde graad.  

We merken nog steeds dat deze richting onvoldoende bekend is, zelfs niet bij de eigen leden van 

Cirkus in Beweging. Er werd een nieuwe coördinator aangesteld door het KA Redingenhof, Lennert 

Vandenbroeck, die zal proberen de circushumaniora nieuw leven in te blazen.  

Ook zijn er gesprekken gestart om de Circushumaniora over te hevelen van Sport in het KA 

Redingenhof (ASO en TSO) naar het Kunstonderwijs in het Lemmensinstituut (KSO).   

 

  



Jaarverslag 2018 Pagina 29 

 

2.   Het jaar 2018 op artistiek vlak 
 
 
In 2018 deden we 126 optredens & animaties en bereikten daarmee circa 65.000 personen.     

 

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, Sinterklaasshow) 

 Andere stadsdiensten Leuven: Leuven Autovrij, Leuven by night (Liefst Leuven), Museum M, OCMW, 

Buurtwerk Leuven 

 Verbond der Jaartallen 

 Fabota (buurtwerking Leuven) 

 Cirk Publiek: een samenwerking tussen 10 CC’s uit  

 Vlaams-Brabant, 30CC en Cirkus in Beweging 

 CC Dommelhof (Neerpelt), CC De Spil (Roeselare), CC Diest Den Amer 

 UZ Leuven, KUL, ALMA, De Spiegel 

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

 Provincie Vlaams-Brabant 

 Chiro en Scouts 

 Vele Vlaamse gemeenten zoals Vossem, Aarschot, Hoeilaart, Overijse, Ternat, Sint-Genesius-Rode, 

Mechelen, Aalst, Ninove 

 

Ook commerciële programmatoren en bedrijven weten ons te vinden. In 2018 werkten we (opnieuw) 

samen met organisaties en bedrijven als 

 Sylvester Productions (Sint-intrede Antwerpen, …) 

 Verschillende bedrijven voor bvb Sinterklaasfeest 

 Rotary Club 

 Boxtalino, Boom 

 DCLA 

 Baseline 

 Virix 

 Live Nation Festivals nv 

 3Pack Productions 
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Voorstelling 
‘Circus!’ als 
afsluiter van 

het Rode Hond 
Festival 

30/10/2018 
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Internationale uitwisselingen 

 

Op internationaal sociaal-educatief vlak zijn we er in 2018 weer helemaal in gevlogen met het nieuwe 

internationale ‘trainer for trainer’ uitwisselingsproject EDUCIRCATION, zie § 1.2.     

 

Dankzij duurzame samenwerkingen met internationale partners krijgen we elk jaar weer de kans om 

groepjes jongeren naar het buitenland te sturen. 

 

 10 jongeren van productiegroep Carrousel ging van 26 juni tot 8 juli 2018 naar Bremen, 

o.l.v. Lieke De Vry en Maša Ceglar en Sajad Ayad. Zij namen deel aan het jeugdcircusfestival 

‘Overcoming Borders’. 

 

 2 van deze jongeren gingen samen met Maša al enkele dagen in februari 2018 om deze 

groepsreis voor te bereiden.  
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2.2. Wekelijkse lessen  

 

 OPTREEDGROEP    

 

In deze wekelijkse les (31 x 2u) leren kinderen vanaf 9 jaar circusacts te maken o.l.v. de Sloveense 

stem- & danspedagoge Maša Ceglar en de acrobate Lieke De Vry. In de andere lessen wordt 

gewerkt aan de technische circusvaardigheden, die hier dan gebruikt worden. De groep toont vooral 

aan elkaar, maar we proberen ook publieke optreedkansen te regelen.  

 

4/03/2018    Galavoorstellingen Cirkus in Beweging Leuven 

11/03/2018    Nachtvlinder (zie 2.4) Haacht 

25/04/2018    Open Piste Cirkus in Beweging Heverlee 

16/11/2018    Open Piste Cirkus in Beweging Heverlee 

 

 CREATIELES    

 

Deze wekelijkse les heeft dezelfde bedoeling als de Optreedgroep, maar dan voor mensen vanaf 15 

jaar. Deze groep werkt o.l.v. autodidact Toon Van Gramberen, mede-oprichter van Compagnie 

Deux sans Trois en There There.   

 

16/11/2018    Open Piste Cirkus in Beweging Heverlee 

 

 WERKPLAATS en VRIJE TRAINING    

 

5x per week is er de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen werken aan acts, alleen of met meerdere, 

of gewoon om te oefenen. Dit kan onder begeleiding in de Werkplaats in de Kapelzaal (2u op 

woensdagavond) of tijdens Vrije trainingen in Hal 5 (2,5u maandag, 2u vrijdag, 2u + 3u zondag). In 

Hal 5 ligt de nadruk meer op parkour, maar er is ook infrastructuur voorzien is voor bvb luchtacro, 

bascule, trampoline, ….  

 

 

 

 

 

 Gemotiveerde jongeren  

 op de Werkplaats 
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 OPEN PISTE   

 

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 voor- en najaar. 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze meest enthousiaste assistent 

Jobbe in zijn pinguïnkostuum! 
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 TOONMOMENTEN IN DE LESSEN   

 

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. Ook tijdens 

de Warmste Week (laatste lesweek voor de kerstvakantie) wordt er in de meeste lessen publiek 

uitgenodigd. 

 
 

 GALAVOORSTELLNGEN   

 

Voor de 5de keer op rij mochten we in maart 2018 gebruik maken van een dag in de 

Stadsschouwburg voor onze twee galavoorstellingen.  

En zoals meestal, wordt het jaarthema ook gebruikt als leidraat/titel voor deze shows. 
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 PRESENTATIEDAGEN   

 

Tijdens de presentatiedagen 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 2018 hernoemden we dit ‘Presentatiedagen’. De toonmomenten gingen immers niet door in onze 

circusschool, maar op de tweede editie van het Leuvense circusfestival CIRKL in het Sluispark, 

18-20.05.2018.   

 

In dit rapport enkele impressies van dit zeer geslaagde evenement! 

 

 

 

 

 

 

  



Jaarverslag 2018 Pagina 37 
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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 2018 traden deze verschillende optreedgroepen samen 49 keer op (van de 126 optredens in 

totaal), gingen ze op doorwerkweekends of productiestages. 

Dit wordt elk jaar minder, maar er is een tendens merkbaar van de oude, klassieke langlopende 

productiegroepen naar korte artistieke trajecten. 

Hieronder een overzicht van de stand van zaken. 

 
 

 PIQUET  

 

Deze productiegroep, onder begeleiding van Toon Van Gramberen en Stijn Briers, met alleen nog 

maar studenten in de groep, op allerhande kruispunten in hun leven, besloot ermee te stoppen. Dit 

werd gedaan in stijl, met een Dernière tijdens het Rode Hond festival.    

 

27/10/2018 Rode Hond festival, Wagehuys Leuven 
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 CARROUSEL   

 

O.l.v. de Sloveense stem- & danspedagoge Maša Ceglar, de acrobaten Lennert Vandenbroeck en 

Lieke De Vry. De groep repeteerde in 2018 wekelijks en kreeg 4 optreedkansen.  

 

25/04/2018    Open Piste Cirkus in Beweging Heverlee 

  20/05/2018    Op CIRKL   Leuven 

Juli 2018    Tijdens het festival ‘Overcoming Borders’ Bremen (DE) 

7/10/2018    Op productieweekend Neerpelt 

 

 

 CIRCUSORKEST = CUBERDON 
 

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

een instrument bespelen) kreeg in 2018 twee podiumkansen én een nieuwe naar, Cuberdon! 

 

4/03/2018 Galavoorstellingen Cirkus in Beweging Leuven 

  25/05/2018 Muzikale Soiree – 25 jaar Cirkus in Beweging Leuven 

23/09/2018 Feest 25 jaar Cirkus in Beweging   Heverlee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DYNAMO 
 

Ook Dynamo, o.l.v. Tom Permentier, speelde in 2018 haar Dernière. Er wordt druk gebrainstormd 

over een spin off, die voorlopig dan ook Spynamo heeft.  

 

11/05/2018   Dernière - Dynamo Tapt!  Café De Optimist  Leuven 
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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.   

 

30/01/2018 ESF-Agentschap Pensioneringsfeest Leuven 

2-4/02/2018 Cirkus in Beweging Doorwerk-repetitieweekend Oostende 

14/03/2018 Alma III Pensioneringsfeest Heverlee 

25/04/2018 Cirkus in Beweging Open Piste Heverlee 

01/05/2018 SP.A Vlaams-Brabant 1 mei optocht Leuven 

06/05/2018 Stichting tegen kanker Levensloop: 24u lopen tegen kanker Heverlee 

09/05/2018 Liefst Leuven Leuven by Night Leuven 

12/05/2018 ESF Europa in je buurt Leuven 

02/06/2018 Oudercomité De Stip Linden Schoolfeest  Linden 

26/08/2018 Jan Debille Stoepmarkt t.v.v. de ziekenhuisclowns Sint-Pieters-Leeuw 

09/09/2018 Mannen van '70 Stoet Jaartallen  Leuven 

14/09/2018 Charlotte Van Hellemont Pensioneringsfeest  Binkom 

29/09/2018 Jaarmarktcomité Rode Jaarmarkt -  Sint-Genesius-Rode 

07/10/2018 De Spiegel Loop zonder Dope  Kessel-Lo 

27/10/2018 Sanne raspoet Huwelijksfeest Leuven 

31/10/2018 Vk Wakkerzeel Familiale halloweenwandeling Haacht 

30/12/2018 DCLA vzw Eindejaarscorrida -  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. O.l.v. ex Belgisch kampioene twirling, Nicole Claes, en stylist Jim Vandenbosch. 

 

4/03/2018 Cirkus in Beweging Galavoorstellingen Schouwburg Leuven 

22/04/2018 Rondou fonds Hal 5, benefiet voor Duchenne Kessel-Lo 

23/06/2018 Matadi feest Buurtfeest Heverlee 

1/09/2018 Stad Landen - Cultuur Cirk Publiek Landen 

8/09/2018 Mechelen Meemaken Herfstbraderie Mechelen 

23/09/2018 Cirkus in Beweging Feest 25 jaar Cirkus in Beweging Heverlee 

21/10/2018 GC De Wildeman Cirk Publiek Herent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Nicolettes tijdens de Galavoorstellingen 
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 MOLOTOV 
 

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

 

4/03/2018    Cirkus in Beweging Onthaal Galavoorstellingen Leuven 

09/03/2018    Rotary Club Leuven Rotary-event Leuven 

01/04/2018    Lies Defever Verjaardagsfeest Kessel-Lo 

05/05/2018    MSV  Gent 

06/05/2018    Beweging vzw Leuven Feest van de vrijwilliger - Hal 5 Kessel-Lo 

19/08/2018    Cirkus in Beweging CIRKL Leuven 

27/06/2018    Lemme Live Jongerenfestival  Heverlee 

29/09/2018    Jaarmarktcomité Rode Jaarmarkt  Sint-Genesius-Rode 

07/10/2018    Chiro Hekeko Feestweekend, JH de Zoenk  Kessel-Lo 

10/10/2018    Stad Tienen Kweikersparade  Tienen 

17/11/2018    Sylvester Sintintrede  Antwerpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molotov op CIRKL 
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2.4. Korte artistieke trajecten 
 
 

 BROCCOLI & other vegetables 

 
Lieke De Vry, Casper Van Overschee, Cédric Urbanski en Wout Vanroose: 4 jongeren van rond 

de 20 jaar gaan samen aan de slag in een lege ruimte met niets anders dan wat balken, 

bakstenen, stoelen, wat touw en hun eigen lichamen. 

Ze brachten hun première op 19-20/05/2018 in CasCo op het festival CIRKL. 4u per dag 

deden ze vreemde dingen, terwijl het publiek in en uit liep, voor 2 minuten of een uur. 

 

 

 MUZIKALE SOIREE 

 
In het kader van 25 jaar Cirkus in Beweging organiseerden we op 25/05/2018 een Muzikale 

Soiree. We verenigden de muzikale krachten van in en rond de circusschool voor een avond vol 

muziek, percussie en circus. Huismuzikant Tom Permentier maakte er een adembenemende 

avond van. 

 

“Ondanks de concurrentie van geluidsdragers, zijn circus en live muziek tot op vandaag sterk 

met elkaar verbonden. Ook in de Leuvense circusschool zijn deze twee heel verschillende 

kunstdisciplines samen tot bloei gekomen. Te beginnen met Tuur Florizoone, wiens formatie 

Tricycle is ontstaan als begeleidend trio van jeugdcircus Wirwar, de productiegroep waar ik zelf 

in meespeelde. Ik keek toen al erg op naar Tuur, en hij is één van de redenen dat ik zelf muzikant 

ben geworden. Ook mijn eigen groep Ampersand is in de schoot van de circusschool ontstaan. 

Maar ondertussen hebben we nog tal van muzikale ondernemingen op de teller staan. Of het nu 

gaat om een samenwerking met de lokale harmonie, vrienden van het Lemmensinstituut die een 

circusnummer opluisteren, projecten als De Ensorfanfare of de talloze percussiegroepen die 

Leuven rijk is, niet in het minst dankzij Jo Zanders, het lijkt erop dat de circusschool nog lang 

niet is uitgeklonken. Het Circusorkest – vanaf nu mag je Cuberdon zeggen – zal daar mee voor 

instaan.” - Tom Permentier 

 

 
 BOXTALINO 

 
Cirkus in Beweging coachte 3 jongeren van de circushumaniora (Ian Bodere, Helder Sakulok 

en Meredith Van Deyck) om 8 Sinterklaasshows te kunnen opvoeren in De Schorre in Boom, van 

24/11 tot 5/12/2018.   

In ‘Sinterklaas in het circus’ wordt op zoek gegaan naar kandidaten die de rol van ‘circuspiet’ 

kunnen invullen. Sinterklaas organiseert een examen en kent samen met de ‘hoofdpiet’ en de 

kinderen in het circus de punten toe. 
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 NACHTVLINDER 
 

Een project van de Optreedgroep van Cirkus in Beweging samen met een kinderkoor uit Haacht, 

o.l.v. Lennert Vandenbroeck (circus), Tom Permentier (muziek & circus) en Ruby De Bruyne 

(kinderkoor). 

Tijdens de repetities gingen ze samen met de 

jongeren op zoek naar frisse, nieuwe en 

meeslepende creaties. Ze werkten toe naar een 

publieke voorstelling op 11 maart 2018. 

Inhoudelijk komen vooral verschillende vormen 

van circus- en bewegingstheater naar voren 

alsook acrobatie- en eenwielernummers. 

Nachtvlinder is een werk voor jeugdkoor, 

jeugdcircus en band van componiste Mirjam de 

Wit. Het verhaal gaat over een jonge dief, 

genaamd Nachtvlinder, die tijdens een van zijn 

nachtelijke inbraken verliefd wordt op het meisje 

Atalanta. Atalanta heeft te veel hobby's en heeft 

geen tijd voor hem. Dus besluit Nachtvlinder de 

tijd te stelen. Zonder klokken, agenda's of 

kalenders ontregelt het hele dorp in chaos. 

Nachtvlinder schenkt een verwarde Atalanta de 

tijd, en zij komt tot het inzicht dat ze vooral wat 

meer ruimte nodig heeft. 
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 EN/OF 

 

Samenwerking tussen Cirkus in Beweging en de Koninklijke Harmonie Volharding uit 

Kessel-Lo rond het thema 'En/Of': wie verovert zijn plaats op het podium? En hoe dan?   

O.l.v. Hanna Mampuys.   

 

Het resultaat kon je zien op 29/04/2018 in de 30CC/Schouwburg, na enkele repetities met orkest 

en circusartiesten samen in de Kapelzaal. 
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2.5. 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 A LA CARTE 
 

 Is een animatie waarbij het publiek als het ware uit een menu kan kiezen wat het wil zien.  

 

12/01/2018 De Kerselaar vzw Nieuwjaarsreceptie Overijse 

27/01/2018 Stad Leuven Inhuldiging ontmoetingscentrum De Bosstraat Wilsele 

09/03/2018 Buurtwerk Leuven Receptie Leuven 

27/05/2018 APB Provinciaal domein De Gavers Proef de Gavers  Geraardsbergen 

03/06/2018 VBS Prinsenhof Schoolfeest Grimbergen 

28/06/2018 KU Leuven - Facturenbureau Doctoraatsverdediging met feest en benefiet  Leuven 

30/06/2018 vzw Dender en Dorst Festival  Geraardsbergen 

12/07/2018 Stad Dendermonde Terrasjesavond - straattheaterfestival Dendermonde 

21/07/2018 Eef Delhaye Straatfeest  Wilsele 

10/08/2018 Stad Vilvoorde Festivalvrijdag op speelplein  Vilvoorde 

30/09/2018 K.H. De Ysschegalm Jubileumfeest in feesttent  Huldenberg 

21/10/2018 GC De Wildeman Cirk Publiek  Winksele 

17/11/2018 ViRiX NV 1 jaar Smidse  Leuven 

18/11/2018 ViRiX NV 1 jaar Smidse  Leuven 

23/11/2018 Liefst Leuven vzw Leuven By Night   Leuven 

02/12/2018 Kerst op Linkeroever -  Winterfestival   Antwerpen 

02/12/2018 OCMW Leuven Sinterklaasfeest - Leuven Leuven 

28/12/2018 Dagmar Winkler Verjaardagsfeest - Leuven Leuven 
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2.6. (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 

 

21/04/2018 Sarakasi vzw Circusfestivalletje n.a.v. 10 jaar Sarakasi Lebbeke 

09/12/2018 Soc. Mutualiteit Brabant Kerstfeest  Strombeek-Bever 

 
 

 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.  

22/03/2018   Circus Zonder Handen Circusdagen  Brussel 

23/03/2018   Circus Zonder Handen Circusdagen  Brussel 

25/03/2018   Circus Zonder Handen Circusdagen  Brussel 

07/04/2018   CultuurCentrum  Gevleugelde stad  Ieper 

8/04/2018   CultuurCentrum  Gevleugelde stad Ieper 

16/08/2018   Stadsbestuur Ninove Straattheaterfestival 'De Donderdagen' Ninove 

25/08/2018   Stad Aalst, dienst Cultuur Cirk! Aalst (festival)  Aalst 

26/08/2018   Stad Aalst, dienst Cultuur Cirk! Aalst (festival)  Aalst 

01/09/2018   VZW Oudleiders Chiro  Theaterwandeling  Zwevezele 

09/09/2018   Geertruidenberg Straattheaterfestival  Nederland 

16/09/2018   De Spil Festival de Groote Stooringe  Roeselare 

07/10/2018   Chiro Hekeko Feestweekend, JH de Zoenk   Kessel-Lo 
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2.7. 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. 

 

26/01/2018 ACV Leuven Steltlopers ACV-actie "over de lat" -   Leuven 

09/03/2018 Rotary Club Leuven Korte circusacts Rotary-event  Leuven 

09/03/2018 Rotary Club Leuven Vuuract Rotary-event  Leuven 

09/03/2018 Rotary Club Leuven Steltlopers met lichtjes Rotary-event  Leuven 

12/05/2018 ESF Grime Europa in je buurt - Leuven 

27/05/2018 KVLV Steltlopers boerenmarkt + recordpoging  Haacht 

22/06/2018 Gemeentelijke Sportdienst 3 acts van 10 min Sport kampioenenhuldiging  St-Joris-Winge 

28/06/2018 KU Leuven  Afsluiter (10min) Doctoraatsverdediging  Leuven 

30/06/2018 UC Limburg vzw Presentator 
Proclamatie verpleeg- & 

vroedkunde  
Diepenbeek 

19/08/2018 Masereelfonds/Colora festival Circuscabaret* Wereldmuziekfestival   Heverlee 

01/09/2018 Stad Landen Grime en Gekke kapsels Cirk Publiek  Landen 

01/09/2018 Stad Landen Luchtacro, 3x 10 min Cirk Publiek  Landen 

01/09/2018 3Pack Productions Steltlopers  Straatfeest - braderij  Landen 

03/09/2018 Oudercomité  Steltlopers Eerste schooldag  St-Agatha-Rode 

16/09/2018 3Pack Productions Steltlopers Straatfeest  Hoogstraten 

29/09/2018 Beiaardvrienden Doekact  Multimediaal spektakel  Grimbergen 

06/10/2018 Sirocco+++ Circuscabaret*   Sirocco revival, avondfeest  Haren 

10/10/2018 Vente-Exclusive.com Steltlopers Bedrijfsevent  Lot 

13/10/2018 NV Transuniverse FORWARDING Circuscabaret*   Circusvoorstelling Ronse 

20/10/2018 Oudercomité JOKER Vuuract  Halloweentocht  Everberg 

21/10/2018 GC De Wildeman Grime  Cirk Publiek Herent  Winksele 

21/10/2018 GC De Wildeman Steltlopers  Cirk Publiek Herent  Winksele 

27/10/2018 VZW 30CC  De Tamtammen Rode Hond Festival  Leuven 

27/10/2018 VZW 30CC Steltlopers  Rode Hond Festival  Leuven 

30/10/2018 VZW 30CC 2x Circus! voorstelling Rode Hond Festival  Leuven 

31/10/2018 Vk Wakkerzeel Vuuract Familiale halloweenwandeling  Haacht 

31/10/2018 Vk Wakkerzeel Steltlopers Familiale halloweenwandeling  Haacht 

17/11/2018 ViRiX NV Ballonplooier 1 jaar Smidse  Leuven 

17/11/2018 Sylvester 17 circuspieten Sintintrede  Antwerpen 

17/11/2018 Sylvester 4 Steltlopers Sintintrede  Antwerpen 

18/11/2018 ViRiX NV Ballonplooier 1 jaar Smidse  Leuven 

23/11/2018 Liefst Leuven vzw Acrobaten Leuven By Night Leuven 

23/11/2018 Liefst Leuven vzw Eenwielerstoet Leuven By Night  Leuven 

23/11/2018 Liefst Leuven vzw Vuur Leuven By Night  Leuven 

23/11/2018 Liefst Leuven vzw Steltlopers Leuven By Night  Leuven 

24/11/2018 VZW Toerisme Vlaams-Brabant Vuur 
Lichtfeest in het bos in teken van 

Mysterieuze Bossen 
Oud-Heverlee 

24/11/2018 Provincie Vlaams Brabant Steltlopers Putteke Winter  Zoutleeuw 

05/12/2018 VZW 30CC Sinterklaasshow  Sinterklaasshow  Leuven 

14/12/2018 

Huis van de Mens, ten voordele 

van het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling 

Jongleur, acts van 10min Braderij i.k.v. warmste week Tremelo 
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* Circuscabaret = Samenstelling korte professionele acts 
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2.8. 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. 
 
Het artistiek team van Cirkus in Beweging werd in 2018 hernoemd naar Artistieke Werkgroep 
naar analogie met de nieuwe structuur van werkgroepen (zie § 4.5). In 2018 kwam de artistieke 
werkgroep gemiddeld 1 keer per maand samen. Volgende vaste werknemers maken deel uit van 
deze werkgroep: Jonas Van Soom, Tom Permentier, Anne Loeckx (tot mei 2018) en Toa 

Van der Veken (vanaf september 2018). 
 
Deze werkgroep werd bij gelegenheid aangevuld met externe input van artiesten en regisseurs 
in het veld:  

 27.03.2018: overleg i.v.m. de artistieke werking Cirkus in Beweging in Cas-Co Leuven (na 
het Confliclaboratorium van Juliane V. Crailsheim), met externe circusartiesten: Joren De 

Cooman, Toon Van Gramberen, Quintijn Ketels. Verontschuldigd: Jokke Vanderlinden 
 29.03.2018 overleg met Dirk Delathauwer van fABULEUS ivm mogelijke gezamenlijke 

productie in de toekomst 
 18.09.2018: overleg met Dirk Boxtaele van Boxtalino (Boom) ivm sinterklaasvoorstelling met 

jongeren. 
 20.11.2018: Artistieke werkgroep i.v.m. herwerken van de Open Piste Cirkus in Beweging; 

Externe input door Circusartiest/regisseur Lennert Vandenbroeck 

 2.10.2018: Overleg met Hanna Mampuys, circusartieste en maker ivm nieuwe productie voor 
2020 

 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 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 

 
Ook kan het Broosgebouw ’s avonds, tijdens schoolvakanties of op zondagen gebruikt 
worden om te trainen en te repeteren.  
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 Kostuumafdeling Onder leiding van Karlon Fonteyn 
 

 Coaching, Feedback en Regie 

 
 Gastdocenten 

In de wekelijkse lessen ontvangen we graag gastdocenten, vaak professionele artiesten, al dan 
niet met roots in Leuven, op doorreis, tussen 2 artistieke projecten. Onze leden absorberen 

graag hun kennis, vaardigheden en ervaring. In 2018 hadden we te gast: 
o Ben & Maddy, partneracrobatie uit Australië 
o Antonio Terrones, bascule 
o Jokke Vanderlinden, bascule 
o Joren De Cooman, bascule 
o Alexa, luchtacro 

o Hazel Lam, luchtacrobaat 
o Ward Mortier & Thomas Decaesstecker, parkour (Follow me) 
o Luis Moreno 
o Craig Quat, jongleur 

 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 
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2.9. Sociaal/artistieke werking  
 

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

eraan deel te nemen. Doorheen het hele jaar en in samenspraak met onze sociale partners kijken 

we waar en hoe dit kan.  

 
 ATOBAF 

 

Cirkus in Beweging en buurtwerking Fabota werken al jarenlang samen. We zien duidelijk de 

positieve effecten op zowel de kinderen als hun ouders. Deze samenwerking bestaat uit 

workshops voor kinderen en ouders, wekelijkse circuslessen tijdens de jaarwerking en 

circusstages tijdens de vakanties. Daaruit is een vaste circusgroep gegroeid, die per jaar werkt 

en een productie maakt. Deze productie wordt gepresenteerd in de werking en op verplaatsing 

(o.a. buurt- en schoolfeest).  

 

 

11/04/2018 

13/04/2018 

9/06/2018 

 

Toonmoment op het einde van de paasstage  

Toonmoment op eindfeest Fabota 

2 x opgetreden op Bio-Markt in Leuven     

 

 

 De TAMTAMMEN 
 

Speciaal voor het openingsfeest van Rode Hond op 27/10/2018 ‘adopteren’ De Madammen enkele 

kinderen uit Buurtwerk Casablanca en zie: de Tamtammen zien het licht. De Madammen en de 

Tamtammen brengen een verse muzikale samenwerking met verschillende slaginstrumenten. Boem 

patat! O.l.v. Tom Permentier. 
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3.   Het jaar 2018 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 

 

De communicatie tussen Cirkus in Beweging en bovenvermelde organisaties verloopt steeds via de 

educatieve coördinator, Rika Taeymans. 

 

In lesjaar 2018-2019 telden we 68 personen met extra noden in de reguliere lessen en gaven we 

financiële ondersteuning aan 25 gezinnen. 
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3.2. Samenwerking met Leuvense organisaties 
 

Op vrijdagavond wordt er nog steeds getraind met circus in Fabota. Het blijft de bedoeling dat een 

aantal van deze kinderen ook tot bij ons komen naar de wekelijkse lessen, maar dit blijft moeilijk. 

Zie ook § 2.9. 

 

In 2018 zaten in onze wekelijkse lessen en vakantiestages wel 9 kinderen/jongeren die rechtstreeks 

toegeleid werden via andere Leuvense organisaties. Dit waren Fabota, De Wissel, Monterosa, 

Terwende en Terbank. 

Daarnaast zijn er organisaties als Stad Leuven (via UiTPAS), Domo, OCMW en Bijt in je vrije tijd die 

bemiddelen voor een financiële tussenkomst, waarmee we nog eens minstens 30 kinderen bereiken.  

 

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. 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. 

 

Uit de samenwerking met Honk is een nieuwe samenwerking gegroeid met Konekt en 

Alvinnenberg. In september 2017 startte het project ‘’: 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 kunnen, vanaf 21 

jaar.  

 

In 2018 deden we 2 reeksen met 8 personen van 25 tot 43 jaar - telkens hele donderdag, met 

combinatie van Circus & Slapstick 

 22.02-19.05.2018- als afsluiter gingen we samen met hen naar CIRKL  

 10.10-16.12.2018 – af afsluiter deden we een toonmoment voor publiek op 16.12.2018 in de 

Kapelzaal 
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3.4. 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 (Accor, Sportcheques).  

Met een UitPAS met Kansentarief krijgen de deelnemers 80% korting, waarvan 40% gedragen wordt 

door de stad Leuven en 40% door Cirkus in Beweging. In 2018 ging dit over 15 inschrijvingen. 

 
 

3.5. Samenwerking met gevangenissen 
 
Via De Rode Antraciet verzorgde Rika Taeymans in 2018 opnieuw wekelijks circuslessen voor de 

gedetineerden van Leuven Hulp en Leuven Centraal. 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. 

 

 

3.6.  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 
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In 2018 hadden we opnieuw 2 jongeren te gast in dit kader: Primoz en Nejc, 2de helft september 

2018. Zij sterke jonge mannen hebben ons enorm geholpen met de voorbereiding en afbouw van 

ons feest op 23 september.  

 

 

3.7.  MUSIC FOR LIFE acties  
 

Tijdens De , een initiatief van Studio Brussel, zette heel Cirkus in Beweging zich van 16 tot 22 

december 2018 in voor een Music for Life actie. Dit bracht €2.700 op en dat geld ging dit jaar naar 

G-sport Vlaanderen, een vzw die inzet op de mogelijkheid om te sporten voor mensen met een 

beperking.  

 

Waar we 3 jaar geleden nog €7.500 inzamelden is het nu flink wat minder. Worden de mensen het 

beu? Waren er te weinig acties? Sprak het goede doel niet aan? Het is dan ook een zeer druk jaar 

geweest, met de 12 acties voor 25 jaar Cirkus in Beweging. 

 

Wat wel zeer positief was, was de inzet van twee jonge lesgevers die hun schouders er volledig onder 

zetten: Marthe Nelissen en Lieke De Vry. Goed gedaan en dankjewel! 

 

 

 

 

 

De immer enthousiaste 

Marthe Nelissen! 

Tijdens de NICE meeting  

(talking with Daisy) 
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4.   2018 op organisatorisch vlak 
 
 

4.1. Werknemers 
 

Eind 2018 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, Toon Heylen. 

In augustus-september 2018 zijn er twee mensen bij gekomen op bureau en één lesgever:  

 Toa Van der Veken, artistiek medewerker en rechterhand van Jonas Van Soom. Toa deed drie 

jaar ervoor stage bij ons in het kader van haar studies SRW en is zeer bedreven in Sociale Media. 

Toa vervangt Anne Loeckx die de organisatie verliet in mei 2018. 

 

 Tobias Verlinde, IT & communicatie-medewerker, maar tevens lesgever met interesse in 

werken met mensen met beperkingen. Tobias is op- en doorgegroeid bij Cirkus in Beweging als 

deelnemer, als lid van productiegroep WOK, als assistent en lesgever. Hij was ooit de jongste 

deelnemer van de BIC-opleiding. 

 

 Geert Meeusen, Parkour lesgever & ontwerper-bouwer van de parkour-constructies in Hal 5. 

Geert is ook deeltijds cameraman en filmmaker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelies Claessens    Toon Heylen en Lieke De Vry               Rika Taeymans 

Nice Meeting   Ook ergonomie is belangrijk bij             (het moet niet altijd  

Cirkus in Beweging: in 2018     circomotoriek zijn) 

kochten we 5 bureau’s in hoogte  

verstelbaar!  
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Onze zeer ervaren docente, Isabel Van Maele, een circus-pedagogisch begrip in Europa, besliste 

om een jaar loopbaanonderbreking te nemen, van september 2017 tot augustus 2018. Dit werd 

opgevangen door het inzetten van jonge free lance docenten. Maar in september 2018 is Isabel dus 

helemaal terug herboren terug aan de slag gegaan. Zij heeft de speciale opdracht gekregen op te 

treden als coach van jonge, startende lesgevers & als bewaker van de kwaliteit in onze lessen. 

 

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 

Nicolas Vanhole: aangeworven in september 2016 als Parkour-lesgever 

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

 

 

 

 

 

 

 Het zenuwcentrum van de 

 Administratie: Annelies en Tobias 

 

 

 

 

 

Toestand 1/09/2018 

1 Rika 30/38 0,79   

2 Isabel 20/38 0,53 komt van 26,5/38 

3 Fred 6/38 0,16 komt van 8/38 

4 Jonas 22,8/38 0,60   

5 Joost 15/38 0,39 komt van 19/38 

6 Annelies 38/38 1,00   

7 Tom 13/38 0,34   

8 Nicolas 34/38 0,89   

9 Stef 19/38 0,50   

10 Toon 30,4/38 0,80   

11 Toa 30,4/38 0,80 sinds 1/08/2018 

12 Tobias 19/38 0,50 sinds 1/08/2018 

13 Geert 20/38 0,53 sinds 1/09/2018 

   7,83 VTE 
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Van de 13 werknemers zijn er 4 die geen (of amper) les geven. Dit betekent relatief veel ‘overhead’, 

een duur doch noodzakelijk feit.  

In totaal hebben we voor 2018-2019 een ploeg van 51 docenten voor de wekelijkse lessen. Veel free 

lancers dus. Zij worden bijgestaan door 49 assistenten, jongeren vanaf 15 jaar, onze kweekvijver 

voor nieuwe docenten. 

Verder kunnen we in 2018-2019 ook nog beroep doen op een 20-tal artiesten en workshop- of 

vakantiestage-lesgevers. 

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 2018 werden de plannen 

zeer concreet! We stelden ze voor aan onze achterban op het feest van 23 september. Geen kapelzaal 

of circushotel meer, maar wel 2 moderne, grote zalen op het gelijkvloers. De bouwaanvraag is 

ingediend!   
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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 dan werd de software van KampAdmin enkel gebruikt voor de administratie rond de wekelijkse 

lessen (inschrijvingen, betalingen, groepsmails), maar die is nu uitgebreid 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 

en in 2018 konden we er voor het eerst echt de vruchten van plukken. 

De 2 nieuwe bureau-werknemers konden meteen in het nieuwe systeem starten, wat de efficiëntie 

wel verhoogde. 

Ook het automatisch zoeken naar lesgevers en artiesten verloopt iets vlotter nu de mensen het 

systeem gewoon zijn, hoewel dat ook wel gewenning met zich meebrengt, waardoor je de mensen 

toch weer moet gaan bellen. 

 

Met de aanwerving van Tobias Verlinde als communicatiemedewerker verloopt één en ander nu 

wel meer gestructureerd, zoals het regelmatig versturen van een nieuwsbrief (4x per jaar), het 

regelmatig posten van berichten op Facebook en het levendig houden van de Instagram account. 

Tobias werkt ook deeltijds voor KampAdmin, wat voor ons ook wel voordelen heeft. 

 

In 2018 is er een digitaal bord gekomen aan de ingang van het Broosgebouw aan de Ruelensvest. 

Hierop zien de passanten alle laatste nieuwtjes, die ook website en Facebook staan. Ook foto’s van 

Instagram verschijnen hier, die gepost werden met #cirkusinbeweging. 
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4.5. Interne communicatie  
 

Structurele overlegmomenten:  

 +/- wekelijks is er nog steeds overleg met het Dagelijks Bestuur (het miniteam, de 3 

coördinatoren), elke dinsdagnamiddag. 

 Het Werknemersteam komt maximum maandelijks samen op woensdagvoormiddag en 

bespreekt praktische zaken waar veel lesgevers bij betrokken zijn. 

Agendapunten: 

o Overlopen wat er de afgelopen maand allemaal gebeurd is + korte evaluaties 

o Overlopen & kort bespreken wat er binnenkort aankomt: praktische afspraken aftoetsen, 

waar moeten nog knopen over doorgehakt worden, vastleggen data, communicatieplan, 

deadlines, aanzet tot inhoudelijke gesprekken, die dan verder uitgewerkt worden in de 

werkgroepen. 

o Af en toe komt een externe persoon toelichting geven over een bepaald onderwerp: bvb 

Circushumaniora, bachelorproef studenten, infosessie API (aanspreekpunt integriteit), … 

 Het Bureauteam komt telkens samen 1 week voor het werknemersteam. Dit is met de (max) 6 

bureaumensen en bespreekt alle concrete, praktische zaken, waarvoor de input van meer 

mensen niet nodig is. Hier wordt ook de agenda van het Werknemersteam vastgelegd. 

 Werkgroepen komen samen naargelang de noodzaak. Soms zeer intensief, soms zitten er 

maanden tussen. 

Hierbij een overzicht van de werkgroepen, met de verantwoordelijken: 

1. 25 jaar CIB (Tom & Jonas)  

2. Artistiek (Jonas & Toa) = Open Pistes, CIRKL   

3. Vakantiestages (Stef)  

4. Sociale media (Tobias)  

5. Lessenrooster (Rika)  

6. Familiecircus (Rika & Isabel)  

7. Internationale projecten (Jonas - EVS en NICE & Rika - Educircation) 

8. Presentatiedagen & galavoorstellingen (Rika & Toa) 

9. Methodiek /differentiatie… (Stef) → deze werkgroep werd sinds september 2018 

vervangen door Lesgeversteams (Isabel & Stef) 

10. Materiaal/herstellen (Yves)  

11. Veiligheid (Jonas)  

 

 

 Materiaal: ook onze kleuterblokken waren in 2018 aan 

 vernieuwing toe: bovenaan de oude (rood) - onderaan 

  de nieuwe (blauw) 
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 3 maal per jaar is er een bijeenkomst met alle lesgevers en assistenten (multiteam). Een 

gelegenheid om kennis te maken, bij te praten en informatie uit te wisselen. 

o September, tijdens het lesgeversweekend, voor de start van het lesjaar 

o December, gekoppeld aan een voorstellen, met Q&A met de artiest 

o Juni, BBQ ter afsluiting van het lesjaar.  

 Jaarlijks gaan de vaste werknemers 3 dagen op Beleidsdagen, meestal de eerste week van 

juni, net na de laatste les. In 2018 mocht het iets meer zijn en gingen we 3 dagen naar Zeeland, 

vergaderen, maar ook uitwaaien en fietsen. 

 Bijscholing én de kans om buitenlandse ervaringen met het team te delen: dit komt aan 

bod tijdens de Lesgeverteams. 

 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 

Werknemer- en Lesgeverteams en zich hierdoor meer betrokken voelen. 

Ook in 2018 gaven we zowel de werknemers als de free lance docenten de kans een 

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

 

Een heikel punt blijft het bereiken, integreren en binden van assistenten en jonge lesgevers. Hoe 

kunnen we de betrokkenheid verhogen? Waarom zouden ze moeten kiezen voor Cirkus in Beweging 

in het o-zo-grote aanbod aan activiteiten? Waar blijft het engagement? Allemaal vragen die aan bod 

kwamen tijdens de NICE meeting, die deels ging over Participatie. Het plan begint te rijpen om hier 

externe hulp voor te zoeken, van bvb Mooss. 

 

 

 

 

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 2018 onze bijzondere dank uit naar alle vrijwilligers 

die hielpen bij acties elke 25ste van de maand (voor 25 jaar Cirkus in Beweging), achter de 

schermen bij galavoorstellingen, als scheidsrechter bij eenwielerbaskettornooi, bij het bouwen van 

constructies voor Hal 5, in de bar op de presentatiedagen, bij herstelling materiaal, kostuums 

en decor, als assistent in de wekelijkse lessen, op poten zetten acties voor De Warmste Week 

van Music for Life, … 

 

Hierbij speciale vermelding van de personen, zonder wie het allemaal niet gelukt was, met het risico 

dat we nu iemand vergeten natuurlijk! 

 

Aisha Dondeyne Jitske Moens Nedj (NEET) 

Ana Lekse Jobbe Sels Nicole Claes 

Anna Dirschauer Joren De Cooman Noa Moons 

Arne Pierloz Karlon Fonteyn Paul Thys 

Carla Leurs Kevin Briers Primosj (NEET) 

Casper Van Overschee Leen Resseler Riet (pinguïnkostuum) 

Craig Quat Lieke De Vry Rune Scheers 

David Roussel Lies Selleslach Ruth Cloet 

Dimitri Embrechts Lukas Van Audenhaege Sajad Ayad 

Ella Ganseman Marie Scheers Stef Langmans 

Giel Meneve Marleen Eerens Sybille Deville 

Hazel Lam Marthe Nelissen Tobias Verlinde 

Imke Schubert Martine Dekoninck Wout Vanroose 

Ivanka Koleva Mieke Dumortier Yves Vandezande 
 

‘Nazorg’ activiteiten voor onze vrijwilligers: 

 4.03.2018: pizza na galavoorstelling 

 25.06.2018: met werknemers en vrijwilligers een dag naar zee 

 18.07.2018: etentje afscheid Imke (EVS) 

 26.09.2018: etentje na feest 23 september 25 jaar CiB 

 30.09.2018: etentjes bij Rika (met Imke, Anna, Nedj, Primosj, Ana)  

 25.12.2018: speciaal kerstfeest :  

 dec 2018: cadeaubonnen Coolblue voor 16 vrijwilligers 

 



Jaarverslag 2018 Pagina 68 

 
 
 
 
 

Annelies met 2 vrijwilligers en 
intussen goede vriendinnen, 
Carla Leurs en Nicole Claes 

 

 

 

4.7. Vormingsbeleid lesgevers 

        en medewerkers 
 

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

medewerkers deelgenomen hebben. Het stimuleren en opvolgen van medewerkers in deelname aan 

het brede vormingsaanbod geeft een kwaliteitsintentie van het circusatelier aan. 

 

Externe bijscholingen, (deels) vergoed door Cirkus in Beweging: 

 

 Anne Loeckx: 10-17.02.2018: Down side up, Neerpelt 

 Toon Heylen: 13-21.02.2018: Luchtacro met mensen met beperkingen, Praag 

 Casper Van Overschee en Lieke De Vry: 2-6.04.2018: Partneracrobatie, Budapest 

 Annelies Claessens: 26-28.05.2018: how to organise a circus school, Thessaloniki 

 Johan Wuyts: 2-6.07.2018: Evenwicht, Berlijn 

 Toa Van der Veken: 11-12.09.2018: Erasmus+ ws in Brussel 

 Isabel Van Maele: 20-21.11.2018: Destelheide 'Active Reviewing' 

 Michaël Maley: bijscholing AcroYoga 

 Sara Claessens: bijscholing AcroYoga 

 Ilse Vandenheuvel: Opleiding API bij de Ambrassade 
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Vormingsacties georganiseerd via het 

Circuscentrum 

Namen docenten/assistenten 

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

BIC - opleiding 2018-2019 
2 EVS’ers Ana Lekše en Elisa Arribas Alamo + An 

Rummens, Elise Rummens en Katrien Forton 

Animatorencursus   

(Neerpelt, krokusvakantie) 
Kasper Nackaerts, Lena Nackaerts, Herden Verhaeghe 

Bijscholing docenten: kerststage   

(Leuven, 27-29.12.2018) 

Bij Circolito in Mechelen 

Wout Vanroose, Ilse Van den Heuvel, Isabel Van 

Maele, Lieke De Vry 

Inzet gastdocenten en externe coaches in 

atelier (= ook bijscholing van de eigen 

docenten), met financiële bijdrage van het 

Circuscentrum 

Hier wordt elk lesjaar opnieuw gebruik van gemaakt, 

o.a. in de lessen luchtacro, dynamische acro, acro 

balanceren, jongleren. 

Gastdocenten 2018: Ben & Maddy, Antonio Terrones, 

Jokke Vanderlinden, Joren De Cooman, Alexa, Hazel 

Lam, Ward Mortier & Thomas Decaesstecker, Luis 

Moreno, Craig Quat 

 

Masterclasses door Nicanor De Elia van o.a. 

Bistaki, voor jongleurs en acrobaten 

1-5.10.2018, De Expeditie, Gent 

Toon Van Gramberen 

 

 

 

 

 

 

Imke Schubert  

en 2 gastdocenten:  

Ben & Maddy 
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Zelf georganiseerde bijscholingen en vormingen: 

 

 NICE meeting: zie § 1.3 

 Acro-trainingsweekend, door Ivanka Koleva, 14/04/2018 

 Lesgeverslesweek, 4-8/06/2018: door en voor lesgevers & assistenten, ook open voor andere 

ateliers, in de kapelzaal. 

Aanbod: 

o Trick sharing workshop rond jongleren en spelen met flowerstick  

o Muzeproject - Van hedendaags tot traditioneel circus 

o Aerial techniques: Body consciousness  

o Aerial technique in rope and trapeze: how playfully put together a sequence 

o Aerial technique trapeze and rope; more technique, less strength. 

o Acro dance 

o Yoga voor kinderen in een circusles 

o Evenwicht: slackline, funambule, rolla bolla, bal 

o Parkour voor kinderen van 6-12jaar   

o Handstand voor kinderen en andere acrobatieën + Straps 

o Storytelling of hoe je dit kan gebruiken in je lessen met 

kinderen 

o Clownworkshop 

o Groepsacro  

o Bascule en trampoline 

o Voice/rythm/movement   

o Acroyoga 

o Reuzebellen met olifantenglijmiddel 

o Circusbakfiets – testrit  

o Diabolo: spelen  en techniek  

 

 Lesgeversweekend, 7-9/09/2018 

In september 2018 organiseerden we opnieuw een lesgeversweekend, met workshops in de 

Kapelzaal en in Hal 5. We deden dit gelijktijdig met het Brusselse circusatelier Circus Zonder 

Handen, met activiteiten samen en apart.  

Aanbod:  

o Creatieve jonglerie 

o Luchtacro: doek & trapeze 

o Circustheater 

o Jonglerie: passing 

o Acroportée 

o Evenwicht: éénwieler: sur place trucs 

o Dance – acro – aerial combination workshop  

o Big games 

o Rope skipping 

o Freerunning 

o Bascule 

o Power pop up  

o Trix: airtrack 
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Assistentenwerking: 

Stef Langmans is verantwoordelijk voor de begeleiding van de assistenten. Hij organiseerde in 2018 

vier assistentenmeetings. Gezien het grote aantal assistenten valt de opkomst tegen. Dit wordt zeker 

een aandachtspunt in het toekomstig participatie-project i.s.m. Mooss (zie § 4.5). 

26.01.2018: 8 aanwezigen. Thema: engagement en attitude 

30.03.2018: 5 aanwezigen. Thema: omgaan met grensoverschrijdend gedrag 

7-9.09.2018: 5 aanwez., tijdens lesgeversweekend = open voor lesgevers én assistenten 

30.11.2018: 10 aanwezigen: Thema: op zoek naar je eigen talenten en sterktes 

 

 
 

5.  Netwerk en Promotie 
 
 

Het is belangrijk dat circusateliers en hun medewerkers niet 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 

Geenwielerconventie (24-25.02.2018, Neerpelt): dit 

jaar slechts 18 deelnemers van CiB t.o.v. 51 in 2017. 

Reden: geen eenwielerconventie dit jaar, maar een 

jongleerconventie.  

 

 Begeleider ESAC-stage: - 

 

 Cirkus in Beweging maakt actief deel uit van het 

NICE, EYCO en PEYC netwerk. Zie ook § 1.3  

 

 Organisatie van de BIC-opleiding. Zie § 1.4 

 

 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    

 2 x Open Piste  

 Lesgeversweek in juni  

 Lesgeversweekend in september i.s.m. Zonder Handen 

  

Deelname aan buitenlandse 

circusfestivals 

 Carrousel ging naar Bremen ‘Overcoming Borders’ 
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6.  Planning 2019 
 
 
In 2019 gaan we verder met uitwisselingen rond het Europese project ‘EDUCIRCATION’ 

 20-28 jan : Valencia (Arne, Lieke en David): Social circus & percussion  

 12-17 feb : Praag (Jonas)  

 3-9 maart : Bristol (Marth en Mieke): Theatre applied to Circus  

 21-27 april : Leuven: Parkour & physical training 

 16-19 juni  : Budapest (Rika): joint staff meeting 

 

En verder in 2019: 

 11-13 jan : doorwerkweekend De Madammen in Oostende 

 2-3 feb : Masterclass rond werken met mensen met Down (Circus Sonnenstich) 

 9 februari : Cirque Composé in de 30CC/Schouwburg  

 22-24 feb : Les Nicolettes weekend 

 feb-maart : 3 weken Scholenproject in de Predikherenkerk te Leuven i.s.m. 30CC 

 maart : 1 NEET ESC’er te gast uit Slovenië 

 3 maart : 2 Galavoorstellingen in de 30CC/Schouwburg 

 9-10 maart  : deelname en organisatie De Konvensie ‘Let’s balance’ 

 15-17 maart : Molotov-weekend 

 18-20 april : Masterclass rond steltlopen door The Carpet Brigade 

 4 mei : Open Piste in Hal 5: ‘Special Circushumaniora’ 

 17-20 mei : CIRKL + Presentatiedagen in het Sluispark & Kapelzaal 

 1 juni : Multiteam & BBQ na laatste lesdag 

 4-6 juni : Beleidsdagen 

 mei-okt : Participatie in 4 x Cirk Publiek  

 midden aug : aankomst 3 nieuwe ESC vrijwillgers, Emma, Rafaela en Nazli 

 eind aug : 2 NEET ESC’ers te gast uit Slovenië 

 eind aug : BIC 10-daagse, start van de 16de editie van deze opleiding 

 eind aug : productiegroep Carrousel gaat een week naar Oostende  

 eind aug : eerste Familiecircuskamp (sinds heel lang) naar Oostende  

 7-8 september : Parkourevent Hal 5 ‘Swings and other things’ 

 11-14 sept : lesgeversmidweek 

 16 sept : Start lesjaar 2018-2019 

 20-21 sept : Opening CC Diest 

 12-13 okt : Productieweekend DYNE in Neerpelt 

 26 oktober : Première Carrousel 

 27 oktober  : Dernière Dyne 1.0 

 29 oktober : circus-slotshow Rode Hond 

 3 november : bijscholing rond Creatie 

 29 november : Open Piste  

 15 december : Show Circusdromen 

 16-21 dec : Warmste Week 

 20 dec : Artistiek Multiteam met ‘Bert & Fred’ 

 27-29 dec : Kerststage Circuscentrum 

 

 
 

7.  Bijlagen 
 
Bijlage: jaarrekening boekjaar 2018 


