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15de Internationaal Straattheaterfestival in 

Beveren trekt alle registers open 

 Dienst projectcoördinatie 

 17|08|2022 

 

Van 26 tot 28 augustus vindt opnieuw het Internationaal Straattheaterfestival in Beveren plaats. De 

lijst van nationale en internationale namen uit de straattheater- en circuswereld oogt ook voor deze 

15de editie indrukwekkend. Met meer dan 50 verschillende acts vindt het festival in Beveren meer 

dan ooit aansluiting bij de grote Belgische straattheaterfestivals. Met Rani, de witte GrOlifant en 

haar speelse kalfje Sano hebben we er op zondag nog een première bij. 

El Goma (Argentinië) doet u verbazen met zijn jongleertechnieken. Duo Charisma (Duitsland) brengt een 

brandweerwagen mee voor een spectaculaire blusoefening met adembenemende luchtacrobatie. Of volg 

met Barbara Probst (Frankrijk) een dolkomisch duel tussen een luxe badkuip en haar onverstoorbare 

verkoopster. Laura Staut, schepen van feestelijkheden: “Het Internationaal Straattheaterfestival trekt de 

kaart van de verbinding. Naast topproducties uit België ontvangt Beveren ook wereldvermaarde 

gezelschappen uit onder andere Nederland, Zwitserland, Italië, Frankrijk en Argentinië. Met meer dan 50 

verschillende acts staat dit straattheaterfestival voor een gevarieerd programma voor jong en ouder.” 

“Naast het oud atletiekplein en de speelplaatsen van KA Beveren en basisschool De Bever is er dit jaar met 

de Warande een derde locatie bijgekomen” voegt Erik Apers, projectcoördinator feestelijkheden toe, 

“Speelse walking acts verbinden deze locaties. Lach u een deuk met Kartje Kilo (België) of ontmoet Golila van 

Kirst Doo (Nederland).” 

Laura Staut, schepen voor feestelijkheden: “Het straattheaterfestival brengt ook veel Beverse verenigingen 

samen. Zo slaan de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en Rode Kruis 

Opvangcentrum Beveren de handen in elkaar voor een Zuiders Terras waar u kunt genieten van hapjes en 

sapjes van over heel de wereld. Scouts Sint-Martinus trapt drie dagen lang lol op het gekke fietsen-parcours 

en Chiro Beveren zorgt voor de traditionele reuzenbarbecue tijdens Spiegelbeeld.” 

Het volledige programma vindt u terug op www.beveren.be/straattheater. 

Op zondag 28 augustus zijn Rani, de witte GrOlifant, en haar speelse kalfje Sano de publiekstrekkers. “Aan 

Rani hebben we twee jaar lang gewerkt”, vertellen Jan Corremans en Patrick Poppe van vzw de 

Kaaimannen (België). “Rani is een mythisch dier uit Nepal van 6 meter lang en 4 meter hoog. Een pak 

technische snufjes zorgt voor veel interactie met het publiek. We zijn met haar al eens op wandel geweest 

in Deurne maar hier in Beveren brengen we de voorstelling in première.” 

http://www.beveren.be/straattheater
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“Iedereen is dan ook welkom op de babyborrel voor de kleine Sano” vult Laura Staut, schepen van 

feestelijkheden aan, “Feliciteer als eerste de trotse moeder Rani of volg de eerste stappen van de kleine 

Sano. Vanaf 14 uur kunt u hen bewonderen aan Huis Piers.” 

Zondag 28|08 vanaf 14 uur, Huis Piers 

Om 17.30 uur zijn Rani en Sano op wandel van Huis Piers naar de Diederik Van Beverenlaan 

Om 18 uur gaat de tocht verder van de Diederik Van Beverenlaan naar de Oude Zandstraat 

“Met een Quoi?fuur van Skriewer of na een halte in de grimestoel zijn uw kinderen niet meer dezelfde. 

Gidsen Sint-Martinus trakteert op gekke fietsen. Of maakt u liever een ritje op de buzzz van compagnie 

DaaD? Anders dan voorgaande jaren, hebben we leuke activiteiten voor kinderen gecentraliseerd op één 

plaats. Zo wordt de Donkvijverstraat dé plek waar kinderen baas zijn”, tipt Erik Apers, projectcoördinator 

feestelijkheden, nog. 

Vrijdag 26|08 vanaf 18 uur 

Zaterdag 27 |08 en zondag 28|08 vanaf 14 uur 

Omdat de acts van het straattheater tijdens de voorbije coronaperiode bijzonder werden gesmaakt in de 

deelgemeenten, gaat het Internationaal Straattheaterfestival dit jaar ook on tour.  Laat u verrassen door 

Gentleman Jongleur (België) en Hirondelles (Nederland). 

Dinsdag 16 08, Pastoor Verwilghenplein | 9120 Haasdonk 

Woensdag 17|08, terrein scouts Kieldrecht, Oud Arenberg 88b | 9130 Kieldrecht 

Donderdag 18|08, terrein chiro Ieweko, Kalishoekstraat 109 | 9120 Melsele 

Vrijdag 19|08, terrein chiro Kallo, Kallodam 2 | 9120 Kallo 

Telkens vanaf 19 uur 

 

Meer informatie 

Laura Staut      Erik Apers 

Schepen van feestelijkheden    Projectcoördinator 

T 03 750 16 05      T 03 750 16 29 

E laura.staut@beveren.be     E erik.apers@beveren.be 
 


