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Internationaal Straattheaterfestival ook dit 

jaar onder de vlag van Beveren Buiten 

Dienst Projectcoördinatie 

12|07|2021 
 

 

Geen Beverse Feesten dit jaar, en ook het zeer gesmaakte Internationaal Straattheaterfestival zal om 

gekende reden dit jaar niet doorgaan, althans niet onder de gekende vorm in het centrum van Beveren. De 

dienst Evenementen van gemeente Beveren die het festival jaarlijks organiseert, vaart dit jaar mee onder 

de vlag van Beveren Buiten en kon op die manier toch een bijzonder knappe affiche met straattheater 

samenstellen. De meeste voorstellingen vinden plaats op het terrein van Beveren Buiten aan het park van 

Hof ter Saksen, maar voor het eerst trekken een aantal  voorstellingen ook langs enkele deelgemeenten! 

Aftrap op donderdag 15 juli in Kallo!  

 

 

In het openluchttheater aan Hof ter Saksen zullen eind augustus enkele wereldtoppers te zien zijn zoals 

het wereldbefaamde cie Les P’tis Bras uit Frankrijk. Maar eerst komt het straattheater in de 

deelgemeenten Kallo, Vrasene, Kieldrecht en Verrebroek aan de beurt. Met nu donderdag in Kallo meteen 

een Belgische première voor het Spaanse gezelschap Projecto Kavauri en daarna humoristische 

luchtacrobatie met de Amerikaan Noah! Daarnaast kan je deze zomer nog gezelschappen bewonderen uit 

onder meer Guinee, Chili, Frankrijk en Zwitserland. Uiteraard komen ook enkele Belgische toppers langs. 

 

Schepen van Feestelijkheden Raf Van Roeyen: “Na de annulatie van het straattheaterfestival vorig jaar, 

beloofden we alle geboekte artiesten dat ze dit jaar mochten herkansen. Dat corona zo lang de actualiteit 

zou bepalen, was natuurlijk niet voorzien. Vanaf dat bleek dat een ‘normale’ editie ook dit jaar niet 

mogelijk was, zijn we onmiddellijk op zoek gegaan naar een alternatief. Na veel puzzelen, plannen en 

schrappen hebben we de meeste artiesten toch een plaatsje kunnen geven in dit zomerprogramma waar 

we best fier op mogen zijn.”  

 

“Bovendien hebben we van de nood een deugd gemaakt. Het idee om ook de mensen in de 

deelgemeenten te laten genieten van straattheater van de bovenste plank, ligt al enkele jaren op tafel. Het 

anders inplannen van onze artiesten gaf ons de opportuniteit om dat idee dit jaar ook waar te maken. 

Hopelijk kunnen we het opentrekken van Beveren Buiten en Beverse Feesten naar de deelgemeenten ook 

in de komende jaren verderzetten,” vult schepen Van Roeyen aan. 

 

 Wie de straattheatervoorstellingen in het openluchttheater in Hof ter Saksen wenst bij te wonen, 

moet op voorhand te reserveren via www.beverenbuiten.be.  

 Voor de voorstellingen in de deelgemeenten kan men zich ter plaatse registeren. 
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Meer info via www.beveren.be of www.beverenbuiten.be  

Donderdag 15 juli - Beveren Buiten in Kallo (parking Kallodam) 

 Projecto Kavauri (SP) – Kavauri (15 en 19 uur) 

 Noah (VS) – Sway Pole  (16 en 20 uur) 

 De Zeepbellen Compagnie (BE) - Zeepbellen maken (workshop) + Zeepbellenman op stelten 

 

Woensdag 21 juli Beveren - Beveren Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2) 

In samenwerking met GROS en Rode Kruis OC Beveren 

 Ikiyago Legacy (BU) - Les Tambours du Burundi 

 Amoukanama (GN) – Kavauri 

 

Woensdag 18 augustus - Beveren Buiten in Vrasene (GBS De Oogappel, ingang Cauwenstraat) 

 Martin Forget (Can.) – Resto La Table (15 en 19 uur) 

 Joeps (B) – De verleiding (15.30 en 19.30 uur) 

 Duo Vilja (Rusland/B) – Technitis (16 en 20 uur) 

 De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop) 

 

Zaterdag 21 augustus Beveren Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2) 

 Tempo d’Eole (B) – Archibald en Goran (15 en 19 uur) 

 Des hommes qui portent et des femmes qui tiennent (F) – Face A: Block Party (16 en 20 uur) 

 

Dinsdag 24 augustus - Beveren Buiten in Kieldrecht, (Scouts Sint-Michiel, Oud Arenbergstraat 88) 

 Compagnie Les Malles (CH) – Manto (15 en 19 uur) 

 TeaTime Company (IRL/NL/B) – Stick-Stok (16 en 20 uur) 

 De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop) 

 

Donderdag 26 augustus - Beveren Buiten in Verrebroek ( Chiro Judokus, Rijkstraat 73) 

 Piet Kusters (B) en Stefan Paridaen (B) – Mentalisme show (15 en 19 uur) 

 Circo a la Maleta (Chili/B) – Explosive duo: “Ça va Peter” (16 en 20 uur) 

 De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop) 

 

Vrijdag 27 augustus Bevern Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2) 

 Cie One Shot (B) – One Shot! (20 uur) 

 Cie Les P’tis bras (F) – Bruit de Coulisses (21 uur)  

 

Zondag 29 augustus Beveren Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2) 

 Cie Puéril Peril (F) – Bankal (15 uur) 

 Cirque Exalté (F) – Furieuse Tendresse (16 uur) 

 

 

Donderdag 15 juli - Beveren Buiten in Kallo, Parking Kallodam 

 Noah (VS) - Sway Pole 

Slome duikelaar en nog dronken ook. Noah houdt wel van een borrel en klimt dan graag in die 



 

 

PERSBERICHT 

hoge lantaarnpaal. Zes meter hoog en nog flexibel ook. In het topje haalt hij de raarste fratsen uit 

en hij schiet alle kanten op. Soms moet hij zich vastgrijpen aan de gekste dingen om zich staande 

te houden. Desnoods aan het publiek. Wees gewaarschuwd! 

 

 Projecto Kavauri (SP) – Kavauri 

Twee personages ontmoeten elkaar.  Door middel van acrobatiek, de balans, humor, beweging en 

de manipulatie van appels, willen ze een aangename omgeving creëren waar genieten van het hier 

en centraal staat. De artiesten maken samen met het publiek een  reis naar het hart van het circus.  

 

 De Zeepbellen Compagnie (BE) - Zeepbellen maken (workshop) + Zeepbellenman op stelten 

Dokter Bubbels neemt kinderen mee in de wereld van indrukwekkend mooie zeepbellen. Tijdens 

deze workshop leren de kinderen reuzen-zeepbellen maken. Dr. Bubbels leert hen de kneepjes van 

het vak. 

 

Woensdag 21 juli Beveren Buiten in Hof ter Saksen (Openluchttheater, Hof ter Saksendreef 2) 

In samenwerking met GROS en Rode Kruis OC Beveren 

 

 Amoukanama (GN) – Amoukanama  travels  

Een groep Guineese acrobaten die kinderen laat dromen om letterlijk de lucht in te vliegen. Salto’s, 

flips, menselijke piramides en ongelooflijk flexibele figuren… begeleid door muzikanten op de 

djembé en de doundoun, wordt de ruimte omgetoverd in een dynamische wervelwind die 

niemand onbewogen laat. Ritmes die zo aanstekelijk werken voor het publiek dat ze misschien ook 

wel beginnen mee te doen? 

 

 Ikiyago Legacy (BU) - Les Tambours du Burundi 

Een tamboerspeler begeeft zich naar het midden en krijgt zo telkens de hoofdrol waarin hij het 

tempo en ritme bepaalt door zijn dans en muziek, alle andere tamboerspelers stemmen zich af op 

hem in het zingen, dansen en de percussies.  Ieder spektakel krijgt zo een steeds andere inhoud. 

 

Woensdag 18 augustus Beveren Buiten in Vrasene, GBS De Oogappel, ingang Cauwenstraat 

 Martin Forget (Can.) – Resto La Table (15 en 19 uur) 

De onhandige ober Martin werkt bij Resto La Table. Elke ochtend veegt hij de vloer, wast de laatste 

vuile glazen van de dag ervoor en begint hij de tafel te dekken, maar … . (25 min.) 

 

 Joeps (B) – De verleiding (15.30 en 19.30 uur) 

“Er zijn te veel manieren om een meisje te versieren.” Dit zie je in deze leuke clowneske 

voorstelling die vol zit van circustheater, improvisatie, interactie en hedendaagse clownerie met 

ballonnen. (30 min.) 

 

 Duo Vilja (Rusland/B) – Technitis (16 en 20 uur)  

In deze familievoorstelling neemt de techniek ons leven over en ervaar je hoe we hiermee kunnen 

omgaan. Luchtacrobatie, dans en visuele humor met origineel gecomponeerde live muziek. (30 

min.) 

 De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop) 

Fiets je eigen kunstwerk in elkaar! Een samensmelting tussen kunst, techniek en entertainment. 
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Trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die kleuren zich vermengen Een superleuke 

herinnering en souvenir voor iedereen. Voor iedereen vanaf 2 jaar. 

 

Zaterdag 21 augustus - Beveren Buiten in Hof ter Saksen 

 Tempo d’Eole (B) – Archibald en Goran (15 en 19 uur) 

Tijdens deze familievoorstelling, met een link naar het beroemde paardencircus van weleer, kan je 

je laten overdonderen door de elegantie van de paarden en de behendigheid van de acrobaten. ( 

20 min.) 

 Des hommes qui portent et des femmes qui tiennent (F) – Face A: Block Party (16 en 20 uur) 

Een zeer fysieke voorstelling vol hiphop en circus! Schroefrotaties vlakbij de grond wisselen elkaar 

af met prestaties aan de linten en aan de hoepel. Breakdance gaat de strijd aan met de 

zwaartekracht. (20 min.) 

 

Dinsdag 24 augustus - Beveren Buiten in Kieldrecht, Scouts Sint-Michiel, Oud Arenbergstraat 88 

 Compagnie Les Malles (CH) – Manto (15 en 19 uur) 

De geliefden Georges en Victoria worden een dagje ouder en blikken terug in de tijd. Door de 

poppenspelers herbeleven ze even hun jeugd en laten ons met een mix van poëzie, dans en spel, 

hiervan genieten. (30 min.) 

 

 TeaTime Company (IRL/NL/B) – Stick-Stok (16 en 20 uur) 

Drie artiesten, elk met hun eigen stok, ontdekken circusdisciplines op een nieuwe manier. Ze plagen en 

helpen elkaar, maken leuke creaties en balanceren met de stokken en met zichzelf. (20 min.) 

 

 De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop) 

Fiets je eigen kunstwerk in elkaar! Een samensmelting tussen kunst, techniek en entertainment. Trap 

op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die kleuren zich vermengen Een superleuke herinnering en 

souvenir voor iedereen. Voor iedereen vanaf 2 jaar. 

 

Donderdag 26 augustus - Beveren Buiten in Verrebroek, Chiro Judokus, Rijkstraat 73 

 Piet Kusters (B) en Stefan Paridaen (B) – Mentalisme show (15 en 19 uur) 

Deze finalisten van Belgium’s Got Talent proberen de gedragingen en keuzes van de jongsten uit 

het publiek te voorspellen en te beïnvloeden. Een humoristische, visuele en interactieve show mét 

kinderen voor volwassenen. (40 min.) 

 

 Circo a la Maleta (Chili/B) – Explosive duo: “Ça va Peter” (16 en 20 uur) 

Het doel van dit enigszins excentriek koppel is zo veel mogelijk ballons te laten knallen. Ze 

gebruiken hiervoor diverse circustechnieken. Ze zijn hierbij bijzonder vindingrijk en verrassend 

talentvol. (30 min.) 

 

 De Reizende Fabriek (NL) - Fiets je schilderij (workshop) 

Fiets je eigen kunstwerk in elkaar! Een samensmelting tussen kunst, techniek en entertainment. 

Trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die kleuren zich vermengen Een superleuke 

herinnering en souvenir voor iedereen. Voor iedereen vanaf 2 jaar. 

 

 

Vrijdag 27 augustus - Beveren Buiten in Hof ter Saksen 
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 Cie One Shot (B) – One Shot! (20 uur) 

Een Chinese mast, ballen, een plank, een boormachine, vijf bijlen, … met twee artiesten die 

zichzelf en elkaar bang maken. Een voorstelling met blues en rockmuziek waarin gegleden, gehakt 

en op elkaar ingehakt wordt en waarin ook het (on)evenwicht op de proef gesteld wordt. (30 min.) 

 

 Cie Les P’tis bras (F) – Bruit de Coulisses (21 uur)  

De artiesten maken zich achter het scènedoek in alle intimiteit klaar. Sssst … het doek gaat op!  

Tijd voor deze fantastische ‘barokke’ voorstelling met artiesten die zich tijdens spectaculaire 

(lucht)acrobatie volop geven. (45 min.) 

 

 

Zondag 29 augustus - Beveren Buiten in Hof ter Saksen 

 Cie Puéril Peril (F) – Bankal (15 uur) 

Twee vrienden gaan risico’s niet uit de weg. Op hun wankele constructies zijn het ware 

stuntmannen. Ze zoeken naar het evenwicht op de grens tussen het gevaar en de val. Een 

duizelingwekkende experimentele prestatie. (40 min.) 

 

 Cirque Exalté (F) – Furieuse Tendresse (16 uur) 

‘Furieuse Tendresse’ is een schreeuw. Op het ritme van ruige rock geniet je van intense 

(partner)acrobatie, jongleren en trapeze. Een feest van de vrijheid met Patti Smith als soundtrack. 

(45 min.) 

 

 
 

 

Meer informatie 

Raf Van Roeyen      Erik Apers 

Schepen van feestelijkheden    Projectcoördinator 

T 0477 51 43 92      T 03 750 16 29 

E raf.van.roeyeninbeveren.be    E erik.apersinbeveren.be 
 

 


