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De catalogus van het 
Nederlandse circuslandschap

DE CIRCUSGIDS

Jaarlijks trekt het circus circa twee miljoen bezoekers. Het aantal plekken 
waar circus te zien is blijft groeien, van voorstellingen in schouwburgen tot 
tentcircussen, van het lokale jeugdcircus tot bijzondere openingsacts en 
nog veel meer. 

De Circusgids geeft voor het eerst een overzicht van het circuslandschap 
in Nederland. Het is een uiteenlopende verzameling van artiesten, 
makers, gezelschappen en presentatieplekken met als doel in één keer 
een helder overzicht te geven van dit mooie vakgebied.

Vanuit de overkoepelende stichting Circuspunt vieren we met de 
Circusgids de diversiteit van al deze verschillende organisaties en 
tegelijkertijd de eenheid van het circus in Nederland. Juist nu er steeds 
meer erkenning komt vanuit diverse fondsen, gemeenten en het ministerie 
is het belangrijk om als sector de handen ineen te slaan en gezamenlijk 
deze beweging kracht bij te zetten.

De gids laat u kennis maken met nieuwe en vertrouwde gezichten en 
we hopen dat u inspiratie vindt in de veelzijdigheid van het circusaanbod. 
Opgesplitst in verschillende categorieën zijn alle vertegenwoordigde 
partijen ook nog voorzien van ‘tags’ om extra duidelijk te maken waar 
de specialiteiten liggen. Dit laat niet alleen de diversiteit van de sector 
zien, maar geeft ook meteen een houvast mocht je specifiek ergens naar 
opzoek zijn. Uiteindelijk hebben al deze verschillende organisaties één 
ding gemeen:

Met circus het publiek raken!

Geniet van deze uitgave en we zien u snel bij een van onze 
circusvoorstellingen.

Maartje Bonarius    Camiel Corneille 
Artistiek leider Tall Tales Company  Circusmaker

Initiatiefnemers De Circusgids
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B
oost maakt circustheatervoorstellingen in 
het genre Beeldend Acrobatisch Theater 
en is gehuisvest in Amsterdam Noord. 
De studio van Boost, studio NDD532, is 
tevens te huur ten behoeve van training, 

repetitie en voor artiesten in residentie. Altijd 
welkom!   

BOOST producties

Roos de Bolster

I
k ben met circus en theater opgegroeid. 
Mijn vader was circusdirecteur en ik ben het 
ook! Na mijn studie theaterwetenschap nam 
ik in 1994 het stokje van mijn ouders over en 
heb ik tot 2018 Wintercircus Arlette Hanson 

geproduceerd en geleid. Ons Wintercircus heeft 
vanaf 1979 in totaal 39 seizoenen gereisd en 
opgetreden in schouwburgen en theaters, elk jaar 
met een compleet nieuwe productie.

Arlette Hanson theaterproductie

Kars Tuinder

Omdat ik zelf zo van theater en circus hou, wil 
ik iedereen ervan laten genieten. Dit doe ik 
door zelf te maken en te produceren, talent te 
begeleiden, regie- en dramaturgietips te geven, met 
bestuursfuncties het verschil te maken én door mij 
in te zetten voor toegankelijkheid en inclusie.

In 2014 heb ik Stichting Komt het Zien! opgericht, 
met als doel theater- en circusvoorstellingen 
toegankelijk te maken voor mensen met een 
visuele beperking. Ik heb blindentolken, live 
audiodescriptie en meet&feel-inleidingen in 
Nederland geïntroduceerd. Het concept ontwikkelde 
ik samen met de doelgroep en met steun van 
blindenorganisaties. Mijn droom is om met Komt 
het Zien! de beleving van alle theatervoorstellingen, 
evenementen en uitjes in Nederland mogelijk te 
maken voor blinden en slechtzienden. Daarom 
heb ik in 2018 besloten om mijn Wintercircus te 
pauzeren en mij naast het adviseren en begeleiden 
volledig in te zetten voor Komt het Zien!

Heerenveen 
Arlette Hanson: directeur
info@arlettehanson.nl
06-50500382
www.arlettehanson.nl
�@komthetzien
�@komthetzien

Wintercircus Arlette Hanson (1979)
Cirqulinair (2020)

Lennie Visser: artistiek leider 
lennie@boostproducties.nl
06-10880114
www.boostproducties.nl 
�@Boost-Producties-1003182559741445
�@lennie_boost_producties

grote zaal tent openbare ruimte evenementen avondvullend

acrobatiek jongleren chinese paal kleine zaal festivals

Vita (2017)
Finestra Aperta (2018)
Pie in The Sky (2019) 
Webbing Dress (2021) 
Interesting Mistakes (2021) 
Walking on Circus (2021)

organisator circusonderneming

circusgezelschappen
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M
et een achtergrond in acrobatie en 
beeldende kunst creëert Corneille 
unieke fysieke en visuele ervaringen. 
Hij maakt installatievoorstellingen 
voor zowel buiten als binnen, jong als 

oud, en onderzoekt verschillende podia, van festival 
tot museumhal.

Camiel Corneille

Jesse Bom 

“Aanvankelijk wilde ik dingen kunnen doen die 
fysiek of mentaal onmogelijk lijken, om zo te 
voldoen aan een ideaalbeeld; ‘de supermens’. 
Vanuit deze fascinatie voor extreme lichamelijkheid 
en de zeggingskracht ervan, ben ik begonnen 
met maken. Gedurende mijn ontwikkeling als 
circusartiest verschoof mijn focus echter van 
supermens naar een zoektocht naar menselijkheid. 
Juist omdat mijn materiaal steeds ‘onmenselijker’ 
werd had ik nood aan een menselijk ankerpunt.”

Wat maakt ons menselijk? Hoe maakbaar zijn we? 
Wat blijft er over van de mens als je alle tools en 
technische hulpmiddelen weghaalt? Of wat zie je 
wanneer je de focus legt op onze relatie met deze 
tools? Welke relatie gaan wij aan met de machines 
die we zelf hebben gecreëerd, en hoe verhouden wij 
ons tot onze ‘nieuwe’ menselijkheid?

Camiel Corneille 
info@camielcorneille.com
www.camielcorneille.com
�@camielcorneille

Plock! - Cie. Grensgeval (2017)
Sisyphus - Company Satchok (2018)
Murmur - Cie. Grensgeval (2019)
Press: The Repro Project #1 (2021)

festivals evenementen korte voorstelling locatievoorstelling circusgezelschap

acrobatiek kleine zaal openbare ruimte

H
et theatergezelschap Circusdrome 
maakt voorstellingen voor festivals en 
evenementen. Circusdrome heeft met 
haar visuele stijl, waarbij de nadruk 
ligt op humor en presentatie, een 

eigen plek verworven in de internationale (straat)
theaterwereld.

Circusdrome

Corné Sparidaens

Groningen
Douwe van Oven: artistiek leider / acteur
info@circusdrome.nl
06-54604996
www.circusdrome.nl
�@circusdrome 

Teatro Metamorfoso (2008)
Morna het meisje in de vissenkom (2012)
Bombardo, de levende kanonskogel (2014)
Maharadja de Oriëntaalse wonderdokter (2016)
Davido’s Circustheater (2020)
Levita het zwevende meisje (2020)

volwassenen familie korte voorstelling campingtournee circusgezelschap

festivals tent kleine zaal evenementen straattheater
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S
tichting Touchstones produceert 
en presenteert in Arnhem. Na zes 
succesvolle circustheatershows, waar 
ieder jaar meer dan 5000 bezoekers van 
genieten, is ‘VRIJ!’ de zevende productie 

van en met de internationale artiesten Goos 
Meeuwsen en Helena Bittencourt. Zij werken ook 
nu weer samen met circusartiesten, onder meeruit 
de stal van Cirque du Soleil, en professionele 
muzikanten.

Cirque de la Liberté

Rob Herstel

Geraldine Lodders: organisator
geraldinelodders@touchstones.nl
06-20491482
www.cirquedelaliberte.nl 

PROVA! (2022)
VRIJ! (2022)

organisator circusgezelschap

Z
anzara is een samenwerking tussen 
de straattheatergroep Hirondellles 
en de artiesten Paulo en Mayka. Ze 
creëren straat- en tentoptredens en 
spelen al 15 jaar iedere kerstvakantie in 

Amsterdam met zeer eigenzinnige voorstellingen, 
waar het plezier van de medewerkers, artiesten 
en muzikanten - in totaal zo’n 25 - van afspat. Ze 
spelen het klaar om van het eerste moment tot het 
laatste te boeien met grootse kunsten en kleine 
subtiele momenten. De lach, de traan en vooral het 
plezier.

Circustheater Zanzara

Martin Pluimers

Mayke Heessels: directie
info@zanzara.nl
06-27056560
www.zanzara.nl
�@circuszanzara
�@circus_zanzara

jongleren eenwieleren chinese paal aerial hoop tent

organisator acrobatiek cyr wheel touwsilk koorddansen

Todo a Bordo (2021)
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C
ompagnie with Balls werd opgericht 
in 2006 en brengt een mix van 
straattheater, poppenspel, dans en 
circus. We spelen gemiddeld 160 
voorstellingen per jaar met drie 

verschillende acts, in Nederland, Europa en 
daarbuiten. ‘Join the Parade’ is een vrolijke dans 
door de straten met twee manshoge figuren. 
‘The Great Parade’ is een choreografie met vier 
dansende reuzen die samen een plein veroveren. 
‘De Wereldwandelaar’ trekt balancerend op een 
wereldbol de straten op en vertelt verhalen, maar 
verzorgt evengoed educatieprojecten op scholen.
Het gezelschap bestaat uit poppenspelers en 
equilibristen, met veelal een achtergrond in dans en 
acrobatiek. Naast de optredens zetten we ons ook in 
voor een betere wereld.
Highlights zijn: Just pour rire festival (Canada), 
Lowlands festival, Festival international des 
marionettes Charleville Meziers (FR), Ansan 
Festival (Zuid-Korea).

Compagnie with Balls

Kika Booy

Amersfoort
Marjolein Wagter: producent / oprichter
info@compagniewithballs.com
06-14189536
www.compagniewithballs.com
�@compagniewithballs

Join the Parade (2006) 
Wereldwandelaar (2011) 
The Great Parade (2018)

act familie locatievoorstelling circusgezelschap sociaal initiatief

acrobatiek koorddansen jongleren festivals straattheater

C
ompagnie KAIROS is een eigenzinnig 
gezelschap dat danst op onverwachte 
locaties, publieke plekken, verticale 
vlakken en in het luchtledige. Want alles 
is dansbaar.

Oprichter en artistiek leider is de Belgische 
choreograaf en danser Femke Luyckx. Zij volgt op 
dit moment een Master Choreography aan beide 
academies Codarts en Fontys, dans en circus.

compagnie KAIROS

Karsten Stouten

Amsterdam
Femke Luyckx: danser / choreograaf
mail@compagniekairos.com
020-2605643
www.compagniekairos.com
�@compagnieKAIROS 
�@compagnieKAIROS

variété evenementen kleine zaal locatievoorstelling korte voorstelling

artiest touwsilk aerial hoop openbare ruimte festivals

Wild Horse (2021)
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Duo Musa

Roos Hermanides: artiest/regisseur
info@duomusa.nl
06-20323639
www.duomusa.nl

aerial hoop circusartiest

Holiday on Ice

hrm@holidayonice.com
www.holidayonice.com

circusgezelschap

Hirondelles

Doetinchem
info@hirondelles.eu
06-19663193
www.hirondelles.eu

touwsilk jongleren aerial hoop chinese paal jeugdcircus

artiest acrobatiekC
orpus Acrobatics maakt circustheater 
voor theaters en is in 1991 opgericht 
door partneracrobaten en choreografen 
Marley Eltz en Vincent Michels. Hun 
voorstellingen zijn een combinatie van 

acrobatie met dans, mime, livemuziek en invloeden 
van de beeldende kunst. Ze werken samen met 
een team van professionals en geven veel aandacht 
aan choreografie, muziek, kostuums, rekwisieten, 
vliegtechnieken, licht en decors. In de afgelopen 
jaren presenteerde Corpus diverse theater- en 
concertproducties over de hele wereld.
Corpus werkt met een team van talentvolle 
acrobaten uit eigen school, Codarts en Fontys uit 
Nederland en artiesten uit andere landen zoals 
Rusland, Duitsland, Oekraïne, Frankrijk, VS en 
Brazilië.

Corpus Acrobatics

Iwan de Brabander

V.Michels en M.Eltz: artistiek leiding / 
choreografen / coaches
amsterdam@corpus-acrobatics.nl
06-19716997 / 06-22982082
www.corpus-acrobatics.nl 
�@www.corpusacrobatics.nl
�@corpusacrobatics

cyr wheel grote zaal avondvullend circusgezelschap circusopleiding

acrobatiek chinese paal aerial hoop touwsilk

Sirene en Golden arrow
Circus acts arts
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F
abuloka is opgericht in 2011 door Jorga 
Lok en Edwin Schulte. Deze circusartiesten 
brengen tegelijkertijd diepgang en 
luchtigheid. Door een mix van circustheater 
en zelfgemaakte muziek ontstaat een 

poëtische kunstvorm. Ed en Jorga zijn niet bang 
voor experimenten. Alles kan. Deze houding, 
samen met hun creativiteit, zorgt voor de frisse 
eigen stijl van Fabuloka. Ze maakten tot nu toe 
vier voorstellingen: De Zwerver, STAAL, Contra en 
Intermezzo.

Fabuloka

Sven Jacobs

Utrecht
Jorga Lok: eigenaar
info@fabuloka.com
06-16238730
www.fabuloka.com
�@Fabuloka
�@Fabuloka_circustheater

De Zwerver (2012)
STAAL (2014)
Contra (2017)
Intermezzo (2020)

kleine zaal variété locatievoorstelling act straattheater

acrobatiek aerial hoop tent evenementen festivals

D
uo No Nonsense is een Rotterdams 
circusgezelschap. Sinds 2015 maken 
Sanne Hamstra en Scott Makowske 
circustheater voor het brede publiek. 
Het duo houdt van uitdagingen, grenzen 

verleggen en het prikkelen van het publiek.

Duo No Nonsense

Vera Weber

duonononsense@gmail.com
06-41148641
www.duo-nononsense.com 
�@duonononsense
�@duo_no_nonsense

Luminescence (2016)
Delight (2017)
Flap (2018)
Here to be there (2018)
Oh No! (2019)
Finding Tomorrow (2021)

Shows:
Oh No!: 18 minuten / Jongleren, Diabolo, 
Partneracrobatiek 
Finding Tomorrow: 15 minuten / Partneracrobatiek 

Acts:
Here to be there: 7 minuten / Partneracrobatiek
Luminescence: 4,5 minuten / Partneracrobatiek
Delight: 6,5 minuten / Partneracrobatiek

Mobiele acts:
Flap: 30 minuten / Partneracrobatiek 
Fleur op: 30 minuten / Partneracrobatiek 

Op aanvraag bieden we workshops aan in de 
disciplines jongleren of partneracrobatiek.
Wij kunnen onze voorstelling en acts aanbieden op 
festivals, evenementen, scholen, etc. op binnen- en 
buiten locaties.

volwassenen familie jeugd korte voorstelling circusgezelschap

acrobatiek jongleren festivals evenementen straattheater
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H
et Nederlands-Noorse duo Marta en 
Kim combineert circus en dans en 
verdiept zich in menselijk contact. 
Dat contact vormt de basis voor hun 
partnerwerk. Marta en Kim spelen 

met schijnbaar onmogelijke figuren die tot de 
verbeelding spreken, terwijl ze de fragiliteit van het 
mens-zijn nooit uit het oog verliezen.

Marta & Kim

Paul Sixta

Rotterdam
Annejon Okhuijsen: creative producer
martaandkim@gmail.com
06-20420234
www.martaandkim.com

Engel (2018)
FASE (2021)
Our Arms Grew Together (2021)

acrobatiek circusgezelschap

V
an New York tot Moskou, van Peking 
tot Parijs: al ruim 10 jaar is Juggling 
Tango een begrip in de internationale 
circuswereld. De Nederlandse jongleur 
Menno van Dyke en de Franse 

danseres Emilie Weisse 
ontwikkelden een unieke performance waarin 
de muziek en dans van de Argentijnse Tango 
op onnavolgbare wijze worden gecombineerd 
met jongleerkunst van het hoogste niveau. Een 
bijzondere choreografie die zowel in circus- en 
varietéproducties als op festivals grote successen 
boekt. Juggling Tango is meermaals bekroond - 
onder meer in Rusland, China en Frankrijk - en 
is tevens winnaar van de Nederlandse circusprijs 
Oscar Carré Trofee.

Juggling Tango

Piet-Hein Out 

Menno van Dyke 
mennovandyke@yahoo.com
06-11187325
www.jugglingtango.com
�@jugglingtango
�@jugglingtango

act korte voorstelling straattheater circusartiest circusgezelschap

jongleren variété festivals evenementen

Juggling Tango
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Panama Pictures

Rob Hogeslag

‘s-Hertogenbosch
Gerda van de Kamp: zakelijk leider
info@panamapictures.nl
www.www.panamapictures.nl 
�@where.dance.meets.circus
�@where.dance.meets.circus

Stripped (2018)
Requiem for Lost Things (2019)
Road to Panama (2020)
Each time we fall, a city rises (2020)
The Future is not what it used to be (2021)
Vanishing Point (2021)

acrobatiek touwsilk circusgezelschap

P
anama Pictures maakt inhoudelijk 
gelaagde voorstellingen op het snijvlak 
van dans en circus voor een breed en 
gevarieerd publiek. Het gezelschap werkt 
actief aan het vergroten van het draagvlak 

voor dans en circus en levert belangrijke impulsen 
aan de artistieke ontwikkeling van beide disciplines.

Naast avondvullende reisvoorstellingen produceert 
Panama Pictures kort werk dat wordt ingezet 
op speelplekken en locaties buiten het theater. 
In het kader van talentontwikkeling en educatie 
geven de docenten en performers van Panama 
Pictures regelmatig masterclasses en workshops 
aan zowel amateurs als ook (semi) professionals. 
Ook begeleidt het gezelschap jonge makers bij 
het ontwikkelen van eigen werk en biedt hen een 
podium voor presentaties.

Panama Pictures is huisgezelschap van de 
Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Vanuit een 
stevige lokale basis werkt Panama Pictures aan 
het vergroten van haar nationale en internationale 
reikwijdte en zichtbaarheid. Het gezelschap zet 
daarbij in op duurzame partnerships met haar podia 
en co-producenten en de binding met haar publiek.

M
onki Business maakt speels en 
rauw circustheater dat de grenzen 
opzoekt van het genre. Vaak in een 
mix met teksttheater en live muziek 
en meestal met hedendaagse en 

maatschappelijk betrokken thema’s.
Monki Business werd in 2013 opgericht door 
Benjamin Monki Kuitenbrouwer die in 2014 
afstudeerde aan Codarts Circus Arts als acrobaat 
aan de Chinese mast. Sindsdien profileert hij 
zich als brede circusmaker. Hij maakt regelmatig 
solovoorstellingen waarin hij zelf speelt en 
regisseert ook werk zoals ‘Jack’ in 2020-21 en ‘360’ 
in 2021-24.

Monki Business

Bart Grietens

Benjamin Monki Kuitenbrouwer: King of the Jungle
monki@monkibusiness.nl
06-52631675
www.monkibusiness.nl
�@circusmonki 
�@monki_business 

grote zaal festivals openbare ruimte jeugd familie

chinese paal acrobatiek jongleren tent kleine zaal

Not Somewhere Else (2017)
Static - shortlisted CircusNext (2019)
Jack - TENT productie (2020)
360 - TENT productie (2021)
Blijde Boodschap voor de Boze Burger - TENT 
productie (2022)
60% Banaan - TENT productie (2022)
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Sounds Like Juggling

Quinten Swagerman

Arthur Wagenaar; Guido van Hout: artistiek 
leider / componist / jongleur / performer
post@arthurwagenaar.nl
06-44375090
www.soundslikejuggling.nl
�@SoundsLikeJuggling

Sounds Like Juggling (2020)
PUINBAL (2020)

avondvullend straattheater volwassenen familie circusgezelschap

jongleren kleine zaal festivals

S
ounds Like Juggling: waar alles 
knettert, zoemt, tikt, bonkt, botst, valt 
en vliegt… Vliegende shakers, zoemende 
stokken, rollende speakers. Zo heb je 
jongleren nog nooit gehoord en muziek 

nog nooit gezien!

Componist Arthur Wagenaar en jongleur Guido van 
Hout bundelen hun krachten - een heel nieuw genre 
is geboren: muziekjongleren. Dankzij zelfgebouwde 
instrumenten wordt jongleren muziek en maak je 
muziek door te jongleren. 
Het eerste jongleerconcert Sounds Like Juggling is 
een fantastische speeltuin van beweging en klank, 
waar de spelregels voortdurend veranderen en niets 
onmogelijk is. Over de kracht en de schoonheid van 
patronen, maar ook vastzitten in patronen en vooral 
het doorbreken van patronen. Regie: Joeri Vos. 
Nieuwe voorstellingen: zomer ‘22.
We werken aan een nieuwe voorstelling: PUINBAL. 
Premiere: oktober ‘22. Regie: Ryan Djojokarso. 
Over de krankzinnige omgang van de mens met 
de aarde. Vier muziekjongleurs op zoek naar een 
nieuwe balans.

R
evue Regret is een gezamenlijk 
project van Jakob Jacobsson en Lisa 
Chudalla. Het duo werkt sinds 2016 
samen en heeft sindsdien meerdere 
performances gecreëerd, variërend 

van korte choreografieën tot een avondvullende 
voorstelling en een cabaret avond, waarmee ze 
optraden in speelplekken als The Performance Bar 
in Rotterdam, Theater Walhalla, Poetry Nights in 
Bar Bukowski in Amsterdam, Circusstad Festival, 
Atoll Festival in Karlsruhe en Berlin Circus Festival. 
In juni 2021 is de nieuwe show van het gezelschap 
getiteld ‘Dear Doubts’ in première gegaan tijdens 
de Ruhrfestspiele in Recklinghausen.

Revue Regret

Bernadette Wozniak-Fink

Jakob Jacobsson: founder
revueregret@gmail.com
06-85755600
www.jakobjacobsson.com/revue-regret
�@revueregret
�@revue.regret

grote zaal avondvullend volwassenen locatievoorstelling circusgezelschap

cyr wheel touwsilk tent kleine zaal

The Last Straw (2017)
Dear Doubts (2021)
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TENT huis voor hedendaags circus

Marc Faasse

Amsterdam
Cahit Metin, Hanneke Meijers, Rosa Boon: directie
info@tent.eu
www.tent.eu
�@TENTcircus 
�@tentcircus 

PIT - Zinzi Oegema (2018)
360 - Benjamin Monki Kuitenbrouwer (2021)
Rocking - Paul van de Waterlaat (2021)
13 Harbinger Road - Hendrik Van Maele (2022)
60% banaan - Benjamin Monki 
Kuitenbrouwer (2022)
Be Kind - Emilie Weisse (2022)

avondvullend locatievoorstelling korte voorstelling familie circusgezelschap

acrobatiek jongleren touwsilk volwassenen act

T
ENT is het huis voor hedendaags circus 
van Nederlandse bodem met grenzeloze 
ambities, vóór en dóór circusmakers met 
hart voor het vak. Sinds de oprichting 
in 2010 ondersteunen zij makers in 

verschillende stadia van hun artistieke ontwikkeling 

en maakproces. Dit doen ze door verschillende 
trajecten aan te bieden, variërend van een act op 
het open podium tot diverse (meerjarige) trajecten. 
Hiermee investeert TENT in een kwalitatief 
hoogwaardig en divers circusaanbod in Nederland. 

In dit huis onderzoeken en verleggen ze de grenzen 
tussen circus en andere kunstdisciplines, waarbij 
samenwerking op dit vlak wordt gestimuleerd. Als 
onafhankelijke, stedelijk en landelijk opererende 
ontwikkelinstelling kan TENT makers met 
verschillende artistieke, culturele en geografische 
achtergronden een huis bieden, zolang zij hun 
werkpraktijk in Nederland hebben.

TENT wordt structureel ondersteund door het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds 
Podiumkunsten. Sinds 2021 werkt TENT langdurig 
samen met Benjamin Monki Kuitenbrouwer (vier jaar), 
Hendrik Van Maele (twee jaar), Paul van de Waterlaat 
(één jaar) en Emilie Weisse (één jaar). Daarnaast 
zijn er jaarlijks zes makers aan TENT verbonden die 
een week werken aan een nieuw onderzoek.

Tall Tales Company

Megin Zondervan

Rotterdam
Maartje Bonarius en Harm van der Laan: 
artistiek leiders
info@talltales.nl
06-36104628
www.talltales.nl 
�@TallTalesCompany
�@talltalescompany

openbare ruimte locatievoorstelling straattheater avondvullend korte voorstelling

jongleren acrobatiek touwsilk theaters festivals

Square Two (2020)
A Clockwork Orange (2021)
On the Move (2022)

H
et Rotterdamse stadscircusgezelschap 
Tall Tales Company speelt theatrale 
voorstellingen in de Nederlandse 
schouwburgen en het internationale 
festivalcircuit. De door het gezelschap 

gerunde ‘Circus Studio Rotterdam’ is uitgegroeid 
tot nationale circusbroedplaats en biedt een vrije 
trainingsruimte aan tientallen circuscollega’s.

Huidige voorstellingen:
Square Two: In Square Two gaat Tall Tales Company 
een dialoog aan tussen jongleren en beeldende 
kunst. Ze verkennen met het publiek een route 
door de publieke ruimte of in een markant gebouw. 
Een spannende tocht vol poëzie en levende 
jongleersculpturen. 60 minuten / 7-107 jaar / 
theaters en festivals

A Clockwork Orange: Zes acrobaten nemen je mee 
op een reis vol circus, geweld en klassieke muziek 
in een circusbewerking van de cultklassieker 
van Anthony Burgess. Beleef de redeloze 
grenzeloosheid van bendeleider Alex en zijn 
kompanen in acrobatische hoogstandjes in het 
theater! 75 minuten / 15+ / theaters

Small Tales: Een handstandartieste en een 
breakdancer maken samen een magische 
voorstelling. Met dans en acrobatiek vertellen ze 
over zichzelf, elk met hun eigen taal. Zal het ze 
lukken elkaar beter te begrijpen? 30 minuten / alle 
leeftijden / festivals en scholen
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C
ircus Salto is hét circus voor alle 
leeftijden en is zeer breed actief. Zo 
verzorgt Circus Salto voorstellingen 
in opdracht van bedrijven, scholen, 
instellingen en festivals. Onder het 

motto ‘Doe mee met het Circus!’ verzorgt het ook 
circusprojecten op scholen waarbij het de hele 
organisatie op zich neemt. Alle leerlingen studeren 
met hun groep een circusact in en treden op in de 
roodgele circustent. In de zomermaanden maakt 
Circus Salto een tournee langs verschillende 
vakantieparken, met elk jaar een nieuwe show. 
Circus Salto is ook een allround verhuurder van 
circustenten, faciliteiten en decoratiematerialen. 
Het geeft voorstellingen in heel Nederland en 
België. In de Kerstvakantie presenteert Circus Salto 
het succesvolle Kerstcircus Sander & Friends.

Circus Salto

Sneek
Sander Balk, Big boss ;-)
info@circussalto.nl
06-13063112
www.circussalto.nl 
�@sandercircussalto
�@circus_salto 

tentcircussen

familie circusonderneming circusartiest circusgezelschap

W
IRWAR Producties is het 
circustheatergezelschap van 
Laura van Hal. Onder deze naam 
maakt Laura brutaal circustheater 
voor jong en oud. WIRWAR 

WIRWAR Producties

KAMERICH & BUDWILOWITZ -EYES2

Haarlem
Laura van Hal: artistiek leider en regisseur
info@wirwarproducties.nl
06-44838986
www.wirwarproducties.nl
�@WIRWARproducties
�@WIRWARproducties 

jeugd familie avondvullend korte voorstelling straattheater

acrobatiek kleine zaal festivals grote zaal middenzaal

VLIEG OP! (2015)
LEF! (2018)
WIRWAR (2020)
BONJE festival/op school (2021)
BONJE theater (2022)
HOKJE (2023)

maakt voorstellingen op het snijvlak van handto-
hand acrobatiek, dans en bewegingstheater. De 
primaire doelgroep is jong, schoolgaand publiek 
(4-12 jaar). WIRWAR speelt zowel besloten 
schoolvoorstellingen als vrije voorstellingen, die te 
zien zijn in theaters en op festivals in binnen- en 
buitenland. Naast voorstellingen biedt WIRWAR ook 
educatieve programma’s aan.

WIRWAR Producties maakt 
circustheatervoorstellingen met professionele 
acrobaten. De voorstellingen zijn dynamisch, 
spannend en humorvol, met een serieuze 
thematiek. Hun missie: het creëren van 
hoogwaardige circustheatervoorstellingen voor 
een jong publiek met ‘functioneel circus’ als 
uitgangspunt. De voorstellingen hebben een 
sterke theatrale basis, die daardoor bijdragen 
aan de diversiteit binnen het jeugdtheateraanbod 
en aan de ontwikkeling van het nieuwe circus in 
Nederland. WIRWAR Producties krijgt van 2021 
tot 2024 structurele ondersteuning van het Fonds 
Podiumkunsten.
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Circus TijdGeest

info@circustijdgeest.nl
06-51996511
www.circustijdgeest.nl

SenA Entertainment Group V.O.F.

Dhr. A. Werkman: eigenaar
senaentertainmentgroup@gmail.com
06-52436156
www.facebook.com/senaentertainmentgroup

Freiwald Entertainment

Natascha Freiwald: management
circusfreiwald@gmail.com
06-47419659
www.circusfreiwald.nl

circusonderneming

jongleren acrobatiek koorddansen touwsilk jeugdcircus

eenwieleren

J
arenlang was de familie Freiwald 
werkzaam bij andere circussen over de 
hele wereld, maar de droom voor een 
eigen circus bleef bestaan. Tien jaar 
geleden werd deze droom werkelijkheid: 

de familie trok voor het eerst met een eigen circus 
door Nederland. Circus Freiwald presenteert 
sindsdien ieder jaar een geheel vernieuwde 
show, opgebouwd rond een centraal thema. Met 
hun dieren, moderne belichting en vlotte muziek 
presenteert Circus Freiwald klassiek circus in 
een modern jasje. De ideale combinatie voor een 
heerlijk middagje uit!

organisator artiest circusonderneming circusartiest circusgezelschap

A
nton Werkman is al vanaf 2005 
werkzaam in de circuswereld. 
Tussen 2005 en 2015 trad hij, als 
zijn vrolijke alter ego Clown Antonio, 
op in diverse circussen waaronder 

Circus Belly Wien (NL), Circus Renz Berlin (NL), 

Circus Ginnett (UK) en het Ludwigshafener 
Weihnachtscircus (DE). Daarnaast was hij als 
spreekstalmeester de stem van verschillende 
circusproducties.

In 2015 begon hij samen met zijn partner Steffen 
Wolf het bedrijf SenA Entertainment Group V.O.F. 
Naast hun eigen optredens op verschillende 
evenementen, richten ze zich met hun bedrijf 
voornamelijk op het organiseren en plannen van 
tournees door Nederland van Duitse circussen. 
Op dit moment verzorgen ze het tournee-
management van het Duitse familiecircus Bossle.

C
ircus SNOR is een circusbedrijf dat zich 
richt op voorstellingen in de tent en 
circuseducatie. Waar het kan, proberen 
we beide elementen te verenigen. Een 
voorstelling zien van iets dat je zelf ook 

heb geprobeerd, beleef je namelijk heel anders.

Circus Snor

Paulus van Dorsten

Jasper Riedeman: directeur
info@circussnor.nl
06-30586113
www.circussnor.nl
�@CirqueMoustache

openbare ruimte familie jeugdcircus circusgezelschap sociaal initiatief

tent festivals

Bravoure (2018)
Royale (2019)
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M
agic Circus, het Nederlands 
Stadscircus, is opgericht in 1987 
en is het laatste écht Nederlandse 
tentcircus dat nog een volledig 
seizoen op reis is. De missing link 

tussen het klassieke circus en het cirque nouveau. 
Geen dieren, wel fabelwezens. Geen clowns 
met rode neuzen, wel vernieuwende komieken. 
Uiteraard ook getalenteerde acrobaten en moedige 
trapezekunstenaars. Ieder jaar wordt op collectieve 
basis een volledig nieuwe voorstelling gecreëerd 
met de vaste krachten van het gezelschap en 
zorgvuldig geselecteerde seizoensartiesten.

Op jaarbasis worden er in het eigen tentencomplex 
zo’n 200 voorstellingen gegeven. Voornamelijk in 
de grote steden, waar via voorstellingen in lokale 
wijken de sociale cohesie wordt verbeterd, maar 
op uitnodiging ook buiten de Randstad. Tot de 
bezoekers van dit illustere circus behoren diverse 
landelijk bekende cabaretiers; Youp van ‘t Hek 
schreef er zelfs meerdere columns over.

Magic Circus

Piet-Hein Out

A
ls jongste Circusdirecteur van Europa 
richt Kevin van Geet zich op de 
organisatie van circusevenementen in 
de breedste zin van het woord. Zowel 
in de verhuur van circusmaterialen, 

tenten en decoraties als het produceren van eigen 
voorstellingen, zowel reizend (Circus Harlekino) als 
op diverse vaste plekken in het land (Etten-Leur 
en Tilburg). Hier wordt als Kerst- Wintercircus 
een voorstelling van internationale allure 
gepresenteerd, met de klassieke bouwstenen als 
een groot live orkest, artistieke hoogstandjes en 
humane dierendressuur.

Kevin van Geet Circusproducties

Bladel
Kevin van Geet: general director
info@kevinvangeet.nl
06-12196605
www.kevinvangeet.nl
�@kevinvangeetcircus
�@kevinvangeet 

Maurice Veldkamp: directeur
info@magic-circus.nl
06-53723022
www.magic-circus.nl 
�@hetmagiccircus
�@hetmagiccircus

tent familie kerstcircus locatievoorstelling circusgezelschap

Sottosopra (2016)
Te Koop (2017)
Hoe dan?! (2018)
TWIST! (2019)
PROTO! (2020)
ØPFANG (2021)

Circus Harlekino
KerstCircus Etten-Leur
Tilburgs Wintercircus

dierendressuur jongleren tent familie circusonderneming

acrobatiek

Persdienst KvG circusproducties
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Wintercircus Apeldoorn

Magical world of circus

Sandor Donnert: director
sandor@donnertagency.com
www.magicalworldofcircus.com 

Emmanuel Horwood: directeur
horwood@hotmail.be
www.wintercircusapeldoorn.com

circusonderneming

Sandor Donnert

Magical world of circus
Circusshows en -events.
circusonderneming

M
et maar liefst vijf topproducties, 
verdeeld over het hele 
land, laat het team van 
NederlandseKerstcircussen.nl 
u aankomende winter genieten 

René Duursma

Piet-Hein Out

Hippolytushoef
René Duursma: producent
rene@duursmagroep.nl
06-53553574
www.nederlandsekerstcircussen.nl 
�@nederlandsekerstcircussen

organisator jeugdcircus sociaalinitiatief

Kerstcircus Haarlem (2021)
Kerstcircus Almere (2021)
Kerstcircus Oss (2021)
Kerstcircus Enschede (2021)
Noord-Hollands Wintercircus (2021)

van adembenemende en spectaculaire 
kerstvoorstellingen op prachtige circuslocaties. 
De liefde voor het circus kent geen grenzen. 
NederlandseKerstcircussen.nl presenteert maar 
liefst 65 acts uit de hele wereld. Met topartiesten 
die u meenemen in een rollercoaster aan emoties, 
want ook dat is circus. Als topper dit jaar de 
samenwerking met de wereldberoemde illusionist 
Hans Klok. Ongekende klasse!
Circus is geweldig, maar wat als je blind, 
slechtziend of autistisch bent, wat krijg je er dan 
van mee? Ook deze doelgroep moet van circus 
kunnen genieten. Een voorstelling met bijzondere 
extra faciliteiten, waaronder een ‘voelplein’ en 
koptelefoons. Een voorstelling met een heel 
dankbaar tintje. Daarom is er binnen de organisatie 
besloten dat er ieder jaar op minstens één locatie 
een dergelijk moment mogelijk gemaakt moet 
worden, dit jaar is dat Kerstcircus Enschede.
Dames en heren, piste vrij: elders ging u circus 
kijken, bij ons gaat u het beleven!
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C
ircusbende Festival is een nieuw 
circusfestival in Amsterdam. Een 
festival dat uitblinkt door een hoog 
doe-het-zelf gehalte, rafelrandjes, 
een laagdrempelig karakter en een 

professioneel programma, met de nodige ruimte 
voor spontaniteit en experiment.

Circusbende Festival

Do Verschragen 
info@circusbende.nl
www.circusbende.nl
�              @circusbende

Festivals

podiafestival

W
ij zijn gespecialiseerd in alles 
wat met circus te maken heeft. 
Van Theater Circus Fantâsia, een 
enkele circusact, de verhuur van 
een circustent tot de ontwikkeling 

van een spraakmakend circusconcept. BackStage 
Kitty Hagen Circus Events brengt verrassend 
variété-entertainment en succesvolle bedrijfsevents 
voor binnen en buiten. Kitty Hagen is de drijvende 
kracht, zij creëert en adviseert met vakmanschap 
en passie voor circus.

Theater Circus Fantâsia Kitty Hagen Creations

Piet Hein Out

Oudehaske
Kitty Hagen: directie / creatief ondernemer
info@kittyhagen.nl
06-54362016
www.backstagekittyhagen.nl
�              @kittyhagen.nl

Theater Circus Fantâsia

tent familie circusonderneming circusartiest
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F
estival Circolo brengt een cross-over van 
circus, theater, moderne dans, muziek, 
vormgeving en beeldende kunst. 
Circus dat verrast, verbaast en verwondert. 
Circus dat je raakt, van dichtbij.

Het festival is er voor een breed publiek maar 
fungeert ook als showcase en internationaal 
platform voor artiesten, programmeurs, 
beleidsmakers en iedereen die zich met circus 

Festival Circolo

Jean Philipse

Tilburg
Marc Eysink Smeets:  directeur
info@festivalcircolo.nl
06-53436972
www.festivalcircolo.nl 
�@festivalcircolo
�@festivalcircolo

bezighoudt. Het festival biedt kansen aan 
nieuwe talenten, waaronder studenten van 
circusopleidingen. 
Het (inter)nationaal programma is de slagader van 
Festival Circolo. We presenteren een kwalitatief 
hoogstaand programma, met aandacht voor 
artistieke vernieuwing en een hoge mate van 
exclusiviteit voor Nederland. Festival Circolo 
presenteert bij voorkeur de Nederlandse 
premières van internationale producties. 
Nieuwe Nederlandse producties en talent 
worden in een internationale context getoond. 
Het hart van de programmering bestaat uit 
aanbod dat illustratief is voor de mondiale 
ontwikkelingen in het circus.
Circolo is bovendien een platform voor de 
circussector en biedt plaats aan vergaderingen 
van (inter)nationale netwerken, seminars en 
andersoortige professionele ontmoetingen.

familie volwassenen avondvullend korte voorstelling podiafestival

festivals jeugd locatievoorstelling

C
ircus betovert, circus doet iets met je, 
ongeacht je leeftijd. Die magie voert 
jaarlijks in mei de boventoon tijdens 
Circusstad Festival. Vijf dagen lang zit 
het publiek op puntje van de stoel van 

verbazing en verwondering.

Circusstad Festival is inmiddels niet meer weg 
te denken uit Rotterdam. Het festival wordt 
internationaal geroemd om zijn originele 

Circusstad Festival

Fred Ernst

Rotterdam
Dirk Evers: zakelijk leider
dirk@circusstad.nl
010-2409144
www.circusstad.nl 
�@circusstad
�@circusstad 

hedendaagse circusproducties. Van dynamisch tot 
poëtisch, van spectaculair tot grappig, voor ieder 
wat wils.

Circusstad Festival geldt tevens als platform voor 
aanstormend talent. Als producerend festival 
bieden we jonge makers tal van mogelijkheden 
om zich te ontwikkelen en voorstellingen te (co)
produceren die op het festival te zien zijn. Op het 
gezellige festivalterrein zijn doorlopend workshops 
te volgen; de artiesten leren je er de fijne kneepjes 
van het vak. De trukendoos gaat nog verder open 
wanneer de livemuziek start.

Circusstad Festival kent buiten het festivalterrein op 
het Schouwburgplein nog een aantal speelplekken 
in de stad, waaronder Theater Rotterdam. Dat 
theater is samen met Luxor Theater, Codarts en 
Circus Rotjeknor initiatiefnemer/oprichter van dit 
betoverende evenement.

volwassenen jeugd locatievoorstelling straattheater avondvullend

festivals theaters openbare ruimte variété familie
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Circusverhuur Pammy Boltini

BURO PIKET

Sandra Smits: management en coördinatie
info@buropiket.nl
www.buropiket.nl

info@boltini.nl
06-53152769
www.boltini.nl
�@Circus-verhuur-Pammy-Boltini

A Matter of Time - Tea Time Company 
It Happens.. - LaCampsitany 
HUG - Les Payenkes Utopistes
PRESS - Camiel Corneille
De Relaxerette - Arjan Kruidhof
On/Off - Piet van Dycke B

URO PIKET werkt samen met een 
diverse groep artiesten in het circus- en 
performance art veld. Onze gezamenlijke 
doelstelling is om een beter klimaat 
te creëren voor circus in Nederland, 

om te professionaliseren op artistiek- productie- 
en zakelijk niveau en om meer publieken te 
bereiken. We doen dit door samen te werken met 
innovatieve artiesten die outside the box denken 
en die hedendaagse circusperformances creëren 
die matchen met BURO PIKET’s artistieke visie. 
De artiesten die verbonden zijn aan BURO PIKET 
vormen een diverse, internationale groep auteurs 
en creators. Dit platform vertegenwoordigd de 
variëteit en ontwikkeling van het hedendaags circus 
en performance arts.

organisator circusonderneming

C
ircus Boltini is een begrip in de 
Nederlandse circusgeschiedenis. In 
de jaren na de oorlog werd het circus 
van Toni Boltini een van de grootste 
van Europa. Dé uitvinding van Toni 

Boltini was de hydraulische circustent die plaats 
bood aan 7000 personen en snel op- en af te 
bouwen was. In 1980 is circus Boltini gestopt, maar 
tegenwoordig kunt u bij Pammy Boltini terecht voor 
circusverhuur zoals circusartiesten (o.a. clowns, 
acrobaten, jongleurs, illusionisten, steltenlopers en 
vuurspuwers), circustenten (capaciteit van 350 tot 
duizenden personen) en circusdieren (o.a. kameel, 
slang en pinguïn).

C
ircusimpresariaat Circusart.nl wil de 
kracht van hedendaags circus met het 
publiek delen. Circus dat de verbeelding 
tart en de zintuigen prikkelt. De nieuwe 
generatie circusmakers spreekt een 

eigen taal, heeft eigen verhalen en spreekt het 
publiek van deze tijd aan. De artiesten willen de 
toeschouwers raken en hen verleiden om over het 
leven te dromen en te filosoferen.

circusart.nl

Jona Harnischmacher

ROTTERDAM
Jördis Cordua: artistieke leiding
jc@circusart.nl
06-44072345
www.circusart.nl 

organisator circusonderneming podiafestival

Moi-ra-i - Trenina (2021) 
(Un)folded - Aramelo (2019)
CM_30 - Kolja Hunneck (2021)
Janus van Michael Zandl 2019, 
A Circle of Exchange van Erin Skye 2021, 
René van Sinking Sideways 2021

circus impressariaten
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J
e zoekt een goede vrijetijdsbesteding 
voor je kind met een verstandelijke 
beperking? Je wil je kind laten bewegen 
in een sociale omgeving waarin het zich 
veilig voelt en leert omgaan met andere 

kinderen? Waar het gewaardeerd wordt om wat het 
kan en wie het is? Nou, dan laat je hem of haar toch 
bij het circus gaan.
Circus Caps verwelkomt kinderen met een 
verstandelijke beperking en hun brusjes (broertjes 
en zusjes), vriendjes en vriendinnetjes. Samen 
werken ze aan hun circuskwaliteiten, helpen elkaar, 
ontwikkelen zich, zijn creatief en fysiek bezig en 
hebben plezier.
Naast onze lessen en initiaties hebben we sinds 
enkele jaren ook de Circus Caps Talentengroep, 
waar onze jongeren echte artiesten zijn en tonen 
wat ze in hun mars hebben. Het bracht ons al tot bij 
koningin Maxima en op televisie.

Circus Caps/Mr Poehaa

Photo@Jasmine

Veghel (meierijstad)
Chantal Wolters: docent
r.hildesheim@hotmail.com
06-47939679
www.circuscaps.nl

van Horen Zeggen
Circus Doe je Zelf

jeugdcircus/circus school

festivals openbare ruimte grote zaal tent kleine zaal

organisator docent jongleren koorddansen eenwieleren

H
H Producties is een creatief 
en avontuurlijk theaterbureau 
in Amsterdam. Sinds 1998 
ondersteunen we [inter-]nationale 
theatergezelschappen met raad en daad.

Ons hart gaat sneller kloppen wanneer we samen 
met inspirerende mensen aan buitengewone 
projecten kunnen werken. 
Zo krijgt verbeeldingskracht de ruimte die zij nodig 
heeft. Onze werkzaamheden lopen uiteen: van 
ondersteuning in het creëren of de zoektocht naar 
partners tot het vinden van meer speelplekken of 
het vergroten van de naamsbekendheid.
We werken samen met dans,- theater,- en 
circusgezelschappen. Ons einddoel: schouder aan 
schouder met gezelschappen, theaters, festivals en 
andere organistoren de wereld gelukkiger maken.

Theaterbureau HH Producties

collage: Karin Jonkers

Amsterdam
Huub Heye:  co-director
info@hhproducties.nl
020-4082504
www.hhproducties.nl
�@HHProducties
�@hhproducties

circusgezelschap podiafestival

Les Madeleines de Poulpe - Kadavresky (2018)
Brace for Impact - Knot on Hands (2020)
Square Two - Tall Tales Company (2020)
Grasshoppers - Circus Katoen (2021)
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CircusKabel

Circus Amersfoort

Amersfoort
Ronald Barendregt 
info@circusamersfoort.nl
www.circusamersfoort.nl

Maurice de Brieder: oprichter / zakelijk leider
info@circuskabel.nl
06-41155311
www.circuskabel.nl
�@CircusKabel
�@circusKabel 

K
inderen, jongeren en volwassenen zijn 
bij Circus Amersfoort welkom om te 
oefenen op echte circustechnieken en 
te leren hoe je zelf circusartiest wordt. 
Circus Amersfoort heeft verschillende 

oefenclubs, waar je onder andere jongleren en 
acrobatiek leert. Bij Circus Amersfoort kan je 
bovendien je verjaardag vieren of Circus Amersfoort 
bezorgt je een paar leuke dagen op school of 
kantoor.

C
ircusKabel verzorgt jeugdcircuslessen 
en -activiteiten in Delft en omstreken 
en organiseert en ondersteunt diverse 
sociale circusprojecten.

jeugdcircus

evenementen openbare ruimte jeugd familie jeugdcircus

eenwieleren acrobatiek jongleren kleine zaal festivals

Circusschool Pretpiste

Loes Boerema: organisatie en trainer
info@pretpiste.nl
06-36336683
www.pretpiste.nl
�@circuspretpiste

B
ij Pretpiste kunnen kinderen algemene 
lessen volgen of de specialisatieles 
luchtwerk. We organiseren 
ookcircusfeestjes, workshops en 
natuurlijk voorstellingen. De lesgevers 

van Pretpiste zijn Lucy Brouwer, Gysselle Freitas en 
Loes Boerema.

acrobatiek touwsilk eenwieleren jeugd jeugdcircus

C
ircusschool Hannes en Co bestaat 
meer dan 20 jaar en is gevestigd in 
Vlaardingen. De Circusschool maakt 
gebruik van specialisten voor vertaling 
(dove deelnemers) en specifieke 

hulpvragen. De opbrengst van circusdagen 
en projecten in Nederland zetten we in voor 
kwetsbare mensen in het buitenland.
Het circusspel biedt bij uitstek de mogelijkheid 
voor deelnemers om op elk niveau mee te 
doen. Het ‘kunnen meedoen’ heeft vaak een 
positieve uitwerking op het zelfvertrouwen 
van de deelnemers. Mensen met een sociale, 

Circus Hannes

Anne Kuipers

Anne Kuipers: bestuur
info@circushannes.nl
010-4352534 / 06-23199819
www.circusschoolhannesenco.nl

jeugd straattheater familie volwassenen jeugdcircus

psychologische, fysieke of mentale beperking 
leren bij het circus dat iedereen er toe doet en 
iedereen iets kan leren waar hij of zij trots op is.
De laatste jaren begeleiden we ook kinderen 
die in een kwetsbare thuissituatie verkeren 
en bij wie geweld, drugs, alcohol of 
vechtscheidingen een groot deel van hun 
leven bepalen.
De Circusschool doet vrijwilligerswerk in 
ontwikkelingslanden. We werken samen met 
stichtingen die zich inzetten voor weeskinderen, 
dove en blinde kinderen, dak- en thuislozen, 
straatjongeren en deelnemers met een mentale 
beperking en/of oorlogstrauma.
Ons streven is steeds om met onze inzet een 
duurzame bijdrage te leveren, dat wil zeggen 
dat we door middel van train-the-trainer 
programma’s educatie en ondersteuning 
bieden aan lokale partners zodat ze zelfstandig 
programma’s kunnen voortzetten.
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C
ircus Miloco is het jeugdcircus van 
Leiden waar wekelijks zo’n 300 
kinderen les krijgen in onderdelen 
zoals aerial silk, ballopen, eenwieleren, 
koorddansen, diabolo, jongleren, aerial 

hoop, trapeze en acrobatiek. Er is momenteel 
ook een luchtwerkgroep voor volwassenen. Naast 
vaste lessen organiseren we ook kinderfeestjes en 
circusworkshops en geven we optredens met onze 
talentengroep.

Circus Miloco

Annemarie Andela AA fotografie

Minke Dreef &amp; Jeroen van Ede: eigenaar /
leiding / docenten
info@circusmiloco.com
06-28789192
www.circusmiloco.com
�@circusmiloco
�@circusmiloco

eenwieleren touwsilk acrobatiek jeugdcircus

S
tichting Kindercircus Okidoki uit Meppel 
verzorgt al 25 jaar circustheaterlessen 
voor kinderen vanaf 6 jaar. Plezier, 
samenwerken en jezelf ontwikkelen 
staan hoog in ons vaandel. Daarnaast 

maken we kleurrijke voorstellingen - voor en door 
kinderen - waarmee we optreden in de regio. Verder 
verzorgen we workshops op scholen, festivals en 
evenementen. Groot of klein, dik of dun, verlegen 
of bijdehand, watervlug of met twee linkerhanden, 
iedereen is welkom bij onze Okidoki circusfamilie!
2022 zal een extra feestelijk jaar voor ons zijn, want 
dat is het jaar waarin we precies 25 jaar bestaan! 
Dat gaat natuurlijk gevierd worden, onder andere 
met een grote jubileumvoorstelling in Schouwburg 
Ogterop in Meppel. Hou onze website en social 
media in de gaten om op de hoogte te blijven van 
al onze jubileumactiviteiten! Voor meer informatie 
over ons lesaanbod en over mogelijkheden qua 
voorstellingen of workshops kunt u natuurlijk ook 
altijd even mailen of bellen.

Circus Okidoki

Meppel
Marie Tiggelman: docent
circus.okidoki@gmail.com
06-18756641
www.kindercircusokidoki.nl 
@kindercircusokidoki
@circusokidoki

aerial hoop festivals evenementen kleine zaal jeugd

acrobatiek touwsilk jongleren eenwieleren koorddansen



• 48 • • 49 •

C
ircus op de Utrechtse Heuvelrug 
geeft circuslessen voor iedereen. 
Dit doen we in Wageningen en 
Leersum.

In Wageningen zijn er lessen voor kinderen van 
6 tot 12 jaar, voor jongeren van 13 tot 18 jaar en 
voor volwassenen. Er is ook een vrije training 
voor mensen die zelfstandig kunnen circussen. In 
Leersum is er les voor kinderen van 6 tot 12 jaar in 
sporthal de Binder.

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een les mee 
te volgen om zo te kijken hoe leuk circus is. Wij 
vinden dat circus geschikt is voor IEDEREEN, ook 
voor mensen met een ‘etiketje’. Weten waarom? 
Kijk op onze website! Circus op de Utrechtse 
Heuvelrug geeft ook workshops op scholen, BSO’s 
en kinderfeestjes.

Circus op de Utrechtse Heuvelrug

Ralf van de Rhee: eigenaar
info@circusopdeutrechtseheuvelrug.nl
06-31235194
www.circusheuvelrug.nl
�@circusheuvelrug 
�@circusheuvelrug 

C
ircus Rotjeknor is dé circusschool uit 
Rotterdam. Vanuit onze circusloods 
op Katendrecht verzorgen we 
circuslessen vanaf 3 jaar. Uiteenlopend 
van klassiek circus voor kinderen, 

specialisatielessen voor kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen en modern, urban circus voor 
jongeren en jongvolwassenen. Nadruk ligt niet 
alleen op techniek, maar ook en misschien wel 
vooral op toewijding, samenwerken en een positief 
zelfbeeld.

Circus Rotjeknor - Dé circusschool uit Rotterdam

Magui Casares / Nathalie Barten

Rotterdam
Sybren Andringa: zakelijk leider
info@circusrotjeknor.nl
06-36518990
www.circusrotjeknor.nl
�@circus.rotjeknor
�@circusrotjeknor 

kleine zaal jeugd volwassenen locatievoorstelling jeugdcircus

organisator acrobatiek eenwieleren koorddansen grote zaal

jongleren koorddansen touwsilk jeugdcircus circusgezelschap

acrobatiek aerial hoop eenwieleren
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C
ircus Santelli is in 1962 opgericht 
in Groningen en geeft lessen aan 
mensen van alle leeftijden. Kinderen 
kunnen vanaf hun vijfde jaar starten 
in een beginnersgroep en kunnen 

doorgroeien naar een van de voorstellingsgroepen. 
Santelli maakt elke anderhalf jaar een nieuwe 

Circus Santelli

Silvio Zangarini

Groningen
Heidi van der Veen: algeheel coördinator 
en productieleider
info@santelli.nl
050-3139575
www.santelli.nl
�@circus.santelli
�@santelli.circus 

J
eugdcircus Saranti draagt bij aan een 
krachtige culturele sector in Friesland 
door de relatief nieuwe kunstvorm 
circus mee te ontwikkelen. Wij bouwen 
aan de toegankelijkheid, zichtbaarheid 

en kwaliteit van het Leeuwardens circus, in het 
bijzonder op het gebied van participatie, educatie 
en talentontwikkeling. Saranti werkt samen - of wil 
gaan samenwerken - met partners in verschillende 
sectoren zoals onderwijs, welzijn en zorg.

Jeugdcircus Saranti zet in op de sociale en 
maatschappelijke kracht van circus. Circus is niet 
alleen een aanstekelijk tijdverdrijf. Door de jaren 
heen blijkt dat circusbeoefenaars hun concentratie, 
doorzettingsvermogen en zelfbeheersing 
verbeteren, dat ze motorisch sterker worden, meer 
op zichzelf en op anderen durven te vertrouwen, dat 
ze meer gaan onderzoeken en improviseren, zich 
beter uiten, en beter met gevoelens van angst en 
spanning van zichzelf en anderen overweg kunnen.

Circus Saranti

Circus Saranti

Leeuwarden
Nanouk van der Wal: voorzitter
info@saranti.nl
058-2890433
www.saranti.nl 
�@circus.saranti
�@circussaranti 

straattheater jeugd volwassenen kerstcircus act

acrobatiek aerial hoop jongleren evenementen festivals

Plein (2019)
V Sensus (2021)

contemporaine circusvoorstelling, die zoveel 
mogelijk wordt gespeeld in theaters, op festivals 
of bij andere gelegenheden. Naast het jeugdcircus 
is er bijvoorbeeld ook de Ouder-Kind Acrobatiek 
op zaterdag, met kinderen vanaf 4 jaar. Daarnaast 
geeft Santelli ook les aan volwassenen.
Santelli is er niet alleen voor alle leeftijden, maar 
ook voor alle soorten mensen en groepen, ongeacht 
afkomst, scholing, culturele achtergrond, beperking 
of wat dan ook.
Het doel van de stichting is dat we samen met 
kinderen en jongeren mooie voorstellingen maken 
en die aan een publiek laten zien. En dat doen we; 
jaarlijkse verzorgen we ongeveer 35 voorstellingen 
met opgeteld een publiek van zo’n 18.000 mensen. 
Voor veel van onze vaste deelnemers is dat het doel.
Maar… wij vinden circus ook geschikt als middel 
om meer sociale doelstellingen te bereiken. Sinds 
2009 is Santelli dan ook actief met ‘sociaal circus’. 
Circus als middel voor ontmoeting, kennismaking 
en contact. Niet langer een voorstelling, maar wel 
plezier met elkaar als einddoel.

koorddansen touwsilk kleine zaal festivals openbare ruimte

acrobatiek chinese paal eenwieleren aerial hoop jongleren

Circus Got Talent (2017, 2020) 
Oost West Circus Best (2018) 
60 jaar Kleur (2019)
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C
ircusschool Tefredo is er voor 
iedereen tussen 4 en 104 jaar die 
met circuskunsten bezig wil zijn. 
Van clownerie tot jongleren en van 
balanceren op de bal tot aan zwaaien in 

de trapeze. Bij de circusschool gaan de deelnemers 
in twaalf lessen aan de slag met alle onderdelen uit 
het circus. Na acht weken kiezen de deelnemers 
een onderdeel waar ze een act mee maken. Nadat 
ze die hard geoefend hebben, laten ze de act aan de 
andere deelnemers zien, die geven tips en tops om 
de act nog beter te maken en dan… Is het tijd voor 
de voorstelling. De zaal is omgebouwd tot piste en 
alles is aanwezig: licht, rook, liveband, pistekleed, 
de tribune voor het hooggeëerde publiek. De 
deelnemers stralen in hun eigen act.

Circusschool Tefredo

Danique Noorman

Fred Meijer: organisator
info@tefredo.nl
06-29324463
www.tefredo.nl

Zeebonken en Zeemonsters

acrobatiek jongleren eenwieleren touwsilk jeugdcircus

Fabriek Fysiek

Circuswerkplaats Circaso

Den Haag
Anja van Wijngaarden: artistiek Leider
info@circaso.nl
www.circaso.nl
�@profile.php?id=100057440500318
�@circaso_den_haag 

Fabriek Fysiek: artistiek Leider
lotte@fabriekfysiek.nl
www.fabriekfysiek.nl

C
ircaso is dé Circuswerkplaats van 
Den Haag. Op de hoofdlocatie zijn er 
zes dagen per week vaste lessen voor 
3 jaar en ouder, met een aantal 
avonden les in allerlei acrobatische 

vaardigheden voor (jong-)volwassenen.

F
abriek Fysiek zet zich in voor de 
ontwikkeling, vernieuwing en verbreding 
van circus als kunstvorm. Vanuit 
Arnhem geven we workshops, lessen 
en voorstellingen.

jeugdcircus

Jeugdcircus Il Grigio

Rob Kevenaar: voorzitter
info@ilgrigio.nl
www.ilgrigio.nl J

eugdcircus Il Grigio uit het Brabantse 
Haaren is een van de oudste 
jeugdcircussen van Nederland. Jaarlijks 
verzorgt Il Grigio in de zomervakantie 
gedurende twee weken maar liefst 20 

voorstellingen die door zo’n 10.000 bezoekers 
worden bezocht. Onze artiesten zijn 4 tot 18 
jaar oud. Zij trainen iedere week zodat ze in de 
zomervakantie weer zelfverzekerd kunnen stralen 
in de piste. Naast een vijftigtal artiesten wordt 
Il Grigio gesteund door ruim 100 medewerkers 
die zich allen geheel vrijwillig inzetten voor dit 
jaarlijkse spektakel.

jeugdcircus

evenementen kleine zaal jeugd familie jeugdcircus

acrobatiek jongleren touwsilk openbare ruimte

Circus is de kunstvorm waarin lef, 
samenwerken en vertrouwen samenkomen. 
Bij Fabriek Fysiek is circus is niet kinderachtig 
of oubollig, maar scherp en uitdagend. We 
bieden ruimte aan artistieke maakprocessen en 
stimuleren artiesten die zich willen verdiepen in 
circus als kunstvorm.

Fabriek Fysiek is bovenal een plek waar je mag 
dromen, durven en doen. Voor jong en oud, 
beginnend of gevorderd, jongleur of acrobaat, 
Fabriek Fysiek brengt circus met kwaliteit voor 
iedereen. De plek voor circus in Arnhem!
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B
oost is een inspirerende plek waar 
allerlei circusdisciplines, artiesten en 
circusliefhebbers samenkomen. Het 
is de circusschool van Amsterdam, 
een trainingsplek voor artiesten 

en een klein theater voor work in progress en 
familievoorstellingen. Dit alles vlakbij het Amstel 
station. Zie je daar!

Circuswerkplaats Boost

Sanne Bots-de Wit

Amsterdam
Sanne Bots-de Wit: eigenaar
info@cwboost.nl
055-2012046
www.cwboost.nl 
�              @cwboost
�@circuswerkplaatsboost 

jongleren kleine zaal familie jeugdcircus circusopleiding

acrobatiek aerial hoop touwsilk koorddansen eenwieleren

H
enny en Marjolein zijn ware 
circuspioniers; misschien ken je ze 
nog wel van Circus Elleboog. Met liefde 
en passie hebben ze de Circusclub 
opgericht, ontdekken ze vele verborgen 

talenten en scheppen een sfeer waarin je jezelf 
helemaal kunt uitleven.
De Circusclub zet het circus en zijn zeer diverse 
circustechnieken bewust in om tot verdere 
persoonlijke groei en sociale betrokkenheid van de 
deelnemers te komen. Onder het motto ‘verbinding, 
verbeelding en beleving’ wil De Circusclub de 
(verborgen) talenten van ieder kind herkennen en 
een klimaat creëren waarin de deelnemers zich 
optimaal kunnen ontplooien.
De Circusclub maakt verbinding met de buurt 
waarin ze actief is, onder meer door de presentaties 
openbaar te maken voor het lokale publiek.

De Circusclub Amsterdam

Henny Diebels

Stichting Arts in Motion en Compagnie with 
Balls: oprichters / uitvoerders
decircusclub@gmail.com
06-10639977
www.decircusclub.nl
�              @DeCircusclub

chinese paal jeugd familie animatie jeugdcircus

eenwieleren koorddansen jongleren acrobatiek aerial hoop
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J
eugdcircus Acrobatico is een bruisend 
circus waar kinderen vanaf 6 jaar artiest 
kunnen worden. Wij trainen tweemaal per 
week in het dorpshuis van Badhoevedorp 
en bieden bijna alle circusdisciplines aan: 

van acrobatiek, jongleren, luchthoepel en tissue tot 
eenwieleren, rolschaatsen en draad. Om het jaar 
maken we een wervelende circustheatershow met 
spectaculaire acts, prachtige kostuums en mooie 
muziek. Plezier staat bij ons voorop. Alle artiesten 
doen vol overgave mee om een spetterende show 
neer te zetten. Acrobatico is te boeken voor shows, 
workshops en evenementen.

Jeugdcircus Acrobatico

Karin de Gooijer

Ike Struben: directeur Acrobatico
info@acrobatico.nl
023-5552394
www.acrobatico.nl 
�@JeugdcircusAcrobatico
�@jeugdcircusacrobatico

tent jeugd avondvullend korte voorstelling jeugdcircus

acrobatiek jongleren eenwieleren kleine zaal festivals

Roaring Twenties
Acrobatico in Arabie
Oer
Vuluwaar (2014)
Schatjes en Schoffies (2016)
Foresta Magica (2018)

J
eugdcircus Pippin is een 
circustheatergroep uit Geldermalsen. 
Pippin biedt een bijzondere vorm van 
circus aan, waarbij circusvaardigheden 
worden gecombineerd met 

theaterelementen.

Jeugdcircustheater is een veelzijdige activiteit 
voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. In de 
lessen is er aandacht voor circusvaardigheden en 
presentatietechnieken. De circusdisciplines die aan 
bod komen, zijn onder andere: acrobatiek, ballopen, 
eenwieleren, diabolo, (vuur)jongleren, trapeze, 
koord en tissue.

Iedere dinsdagavond traint Jeugdcircus Pippin, 
in drie leeftijdgroepen, in de gymzaal aan de 
Leliestraat in Geldermalsen. Komt dat zien!

Jeugdcircus Pippin

Jeugdcircus Pippin

Geldermalsen
jeugdcircuspippin@gmail.com
www.jeugdcircuspippin.nl 

koorddansen touwsilk kleine zaal jeugd jeugdcircus

aerial hoop acrobatiek eenwieleren jongleren
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Olympia Circus Amsterdam

Jeugdcircus Tubantino

Oldenzaal
Marcel Dekkers: secretaris
info@jeugdcircus-tubantino.nl
06-24653635
www.jeugdcircus-tubantino.nl

Amsterdam
Frans Paul la Crois: artistiek leider / directeur
info@olympiacircus.amsterdam
06-26730324
www.olympiacircus.amsterdam 
�@Olympia-Circus-Amsterdam
�@Olympia_Circus_Amsterdam

Circustheater Stoffel

Stefke de Wit: directeur / artistiek leider
info@circustheaterstoffel.nl
www.circustheaterstoffel.nl

O
nder het motto ‘speels werken 
aan succeservaringen’ heeft 
Circustheater Stoffel het volgende 
aanbod:
• Voor organisaties die werken met 

bijzondere doelgroepen verzorgen we workshops 

jongleren touwsilk

koorddansen aerial hoop

jeugdcircus

acrobatiek eenwieleren

O
lympia Circus Amsterdam is in 
2007 opgericht door Frans Paul la 
Crois en leden van de Koninklijke 
Turnvereniging Olympia om kinderen 
in Amsterdam-West en Nieuw-

West te stimuleren creatief te bewegen. Naast het 
bewegen is circus ook een goed middel om sociaal-
maatschappelijk verschillende groepen te verenigen 
in een gezamenlijk doel: de circusvoorstelling. 
Een voorstelling maken en laten zien aan ouders/
vriendjes/familie - met applaus als beloning - geeft 

eenwieleren touwsilk grote zaal jeugd jeugdcircus

acrobatiek aerial hoop 

jeugd sociaal initiatief jeugdcircus

het kind een positief zelfbeeld en is een stimulans 
om te blijven bewegen. 
Olympia Circus geeft niet alleen sociaal-
circusinloop maar ook talententraining voor 
kinderen, aerials voor jongvolwassenen, breakdance 
voor jongeren en bewegingsprojecten i.s.m. de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Kinderen met talent en ambitie kunnen 
doorstromen naar het Talententrainingsprogramma. 
Hier trainen ze drie dagen in de week met 
professionele docenten en treden regelmatig 
op bij verschillende events in het land. Ook hier 
is het applaus de beloning en een inspiratie tot 
zelfexpressie. 
We zagen een groeiende behoefte bij de huidige 
kinderen aan innerlijke rust. Om zichzelf beter 
te kunnen concentreren tijdens de training en de 
voorstellingen hebben we een onderdeel ‘Meditatie 
en Filosoferen met kinderen’ om hen inzicht te 
geven in eigen en gezamenlijke geluksdoelen en 
hoe deze te bereiken.

en trainingen.
• In het speciaal onderwijs verzorgen we een 
kunsteducatief en sportief programma. 
• Als zorgaanbieder begeleiden en behandelen 
we kinderen, jongeren en gezinnen op school 
en thuis, in clubs, logeerweekends en tijdens 
vakanties.
• Binnen klinieken behandelen we kinderen om 
hun onderwijsperspectief te vergroten.
• Met gemeenten en welzijnsinstellingen 
ontwikkelen we speelse projecten op het gebied 
van diversiteit, leefbaarheid en talentontwikkeling.

W
e geven circuslessen en 
organiseren daarnaast 
circusprojecten, workshops, 
kinderfeestjes, enzovoort.

Jeugdcircus Woenzini

Robert van Woenzel

Breda
Robert van Woenzel: docent / oprichter / 
eigenaar
woenzini@hetnet.nl
06-52533884
www.woenzini.nl
�@https: www.facebook.com/
romas.vanwoenzel
�@romas.vanwoenzel

Woenzini Eindshow Huis der Kunsten (2006) 
Woenzini Verwondert (2008) 
Er was eens... (2011) 
10 jaar Woenzini (2014) 
Amusant Gastels (2014 en 2018) 
Optreden Klooster (2021)

koorddansen jongleren aerial hoop touwsilk jeugdcircus

acrobatiek eenwieleren
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S
tichting Arts In Motion heeft sinds 
1996 een breed palet aan activiteiten 
ondersteund, variërend van 
dansvoorstellingen, circus, acrobatiek- 
en clownsworkshops tot karatelessen. 

Daarbij is de focus in toenemende mate komen te 
liggen op het aanbieden van leermogelijkheden en 
persoonlijke groei van jonge mensen.
Binnen de circusactiviteiten heeft de nadruk zich 
bijvoorbeeld verlegd naar ‘sociaal circus’, een term 
die 20 jaar geleden nog niet bestond. In de volle 
breedte betekent dat: niet de prestatie, maar het 

Stichting Arts in Motion

Henny Diebels

Henny Diebels: oprichter en uitvoerder
circus@artsinmotion.nl
06-10639977
www.artsinmotion.nl

koorddansen aerial hoop jongleren jeugd jeugdcircus

acrobatiek

leerproces staat centraal. Voor jonge mensen is het 
veel belangrijker om hun eigen mogelijkheden te 
leren ontdekken en te leren samenwerken, in plaats 
van in een concurrentiemodel de beste te willen 
worden.
Die benadering staat in al onze projecten 
centraal. Bijzondere aandacht gaat uit naar die 
bewegingsvormen die gericht zijn op een brede 
mensontwikkeling. Technische ontwikkeling is 
in die visie een middel dat in dienst staat van 
persoonlijke groei en sociale betrokkenheid. 
Spelplezier staat boven prestatiedrang. Hoe 
kunnen we ervoorzorgen dat mensen zich naar 
hun mogelijkheden ontplooien en we de wereld 
een beetje beter achterlaten? Vanuit die principiële 
grondhouding werken we samen met scholen en 
instanties in heel Nederland. Daarnaast brengen we 
ook publicaties uit waarin de ontwikkelingen binnen 
die bewegingskunsten worden vastgelegd.

C
odarts Circus Arts is als vierjarige 
bacheloropleiding gericht op het 
opleiden van circusartiesten met een 
hoog technisch niveau en een eigen 
authentieke artistieke identiteit. Naast 

de specialisatielessen biedt het studieprogramma 
een breed aanbod aan overige circusdisciplines, 
ondersteunende vakken als dans, theater, muziek 
en improvisatie/compositie, theorievakken en 
ondernemerschap. Ook is er een uitgebreid 
Physical Preparation programma.

De disciplines die we op dit moment aanbieden, 
zijn: objectmanipulatie, Chinese pole, icarian 
games, handstand, partneracrobatiek, 

Codarts Circus Arts

Anna Beentjes: hoofd
circusarts@codarts.nl
010-171060
www.codarts.nl

acrobatiek aerial hoop jongleren circusopleiding

circus hogeschool

vloeracrobatiek, toegepaste vloeracrobatiek, 
trapeze, danstrapeze, aerial hoop, straps, touw, 
Cyr wheel, teeter board en tight wire.

Fontys Academy of Circus and Performance Art

circusopleiding

A
CAPA is een vierjarige, voltijds 
studieprogramma met een 
baanbrekende, onderscheidende 
artistieke vorm. Je wordt 
aangemoedigd om je persoonlijke 

artistieke profiel te ontwikkelen, zowel als maker 
en kunstenaar in circuskunst. De internationale 
opleiding levert een wereldwijd erkend academisch 
bachelordiploma van professionele opleiding tot 
Circusartiest en heeft een gekwalificeerd team en 
een duidelijke missie.
Het studieprogramma richt zich op het opleiden 
tot een veelzijdige, circusartiest die werk vindt 
als performer en maker in verschillende takken 
van het werkveld van hedendaags circus en circus 
gerelateerde podiumkunsten.
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C
ircus in de Zorg is er speciaal voor 
ouderen en mensen met een handicap 
of beperking. Het dagje uit dat naar 
je toe komt: op loopafstand van de 
zorginstelling, rolstoelvriendelijk en 

met liefdevolle medewerkers en artiesten. Circus 
in de Zorg maakt plezier en vertier toegankelijk. 
Iedere voorstelling vertelt een verhaal, prikkelt 
en roept herinneringen op. Daarmee verhoogt het 
circus de kwaliteit van leven voor jaarlijks ruim 
50.000 ouderen, gehandicapten en mensen met 
een beperking in heel Nederland. Jaarlijks bezoekt 
Circus in de Zorg 100 zorglocaties en worden er 
ruim 300 voorstellingen gegeven.

Circus in de Zorg

Jan Plug

Broek op Langedijk
Jan Plug: projectmanager
info@circusindezorg.nl
06-22670455
www.circusindezorg.nl
�@circusindezorg
�@circusindezorg

overig

Circus in de Zorg (2022)

dierendressuur koorddansen tent locatievoorstelling circusgezelschap

acrobatiek

Circuscollectie Allard Pierson

Vooraanzicht chapiteau Affiche, ontwerp en druk Adolph Friedländer, 1926 Signatuur: TEY0010000095 Herkomst: Jaap Best

Amsterdam
hans van keulen: conservator
theatercollectie@uva.nl
www.circusmuseum.nl

dierendressuur jongleren openbare ruimte volwassenen podiafestival

acrobatiek

H
et Allard Pierson (de Collecties van 
de Universiteit van Amsterdam) 
beheert een internationaal unieke 
circuserfgoedcollectie, de grootste 
van Europa. De circuscollectie is 

samengesteld uit een aantal collecties van 
privépersonen – zoals verzamelaars Jaap Best, K.D. 
Hartmans en Herman Linssen – en instellingen – 
zoals Theater Instituut Nederland – die zich hebben 
toegelegd op het verzamelen van circuserfgoed. Het 
is een levende collectie die steeds wordt aangevuld 
met nieuw materiaal. Ook de komende jaren 
worden objecten gedigitaliseerd en ontsloten.
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Landelijke Parochie voor Circus, Kermis e.a.

Nijmegen
B.E.M. van Welzenes sdb 
Landelijk Aalmoezenier, Landelijk 
Aalmoezenier B.E.M. van Welzenes sdb
info@kscc.nl
024-3777575
www.kscc.nl 

TT-tenten

Tonny Hendriks: eigen baas circus
info@tt-tenten.nl
06-53493207
www.tt-tenten.nl

jeugdcircus sociaal initiatief

sympathisant jeugdcircus circusgezelschap

D
e werkzaamheden van de personele 
parochie strekken zich uit over heel 
Nederland, tot zelfs het buitenland 
toe. Binnenschippers, kermis- en 
circusexploitanten die zich in 

andere bisdommen van de Nederlandse R.K. 
kerkprovincie bevinden, ressorteren onder deze 
personele parochie. Onze parochianen zijn de 
schippers, kermis- en circusexploitanten en hun 
medewerkers, samen met de oud-schippers, oud-
kermis- en oud-circusexploitanten en de jongeren 
op de internaten.

Nationaal Zorgcircus

Piet-Hein Out

Piet-Hein Out 
piet-hein@zorgcircus.nl
06-12574451
www.zorgcircus.nl
�@zorgcircus 
�@zorgcircus 

tent locatievoorstelling sociaal initiatief

H
et oudste en voordeligste circus voor 
zorginstellingen van Nederland. 
Initiatiefnemers van Europa’s eerste 
Prikkelarme Circus!
Sinds 1987 brengt het Nationaal 

Zorgcircus circus in de zorgsector. Maurice 
Veldkamp startte met zijn Magic Circus met het 

Prikkelarm Circus (2019)

faciliteren van circusvoorstellingen voor speciale 
doelgroepen, al dan niet op locatie. Het initiatief 
werd overgenomen door Piet-Hein Out. Op zijn 
initiatief kwam in 2019 de allereerste prikkelarme 
circusvoorstelling van Europa tot stand in Utrecht: 
een circusshow voor overgevoelige mensen. Nog 
steeds wordt nauw samengewerkt met Magic 
Circus.

Het Nationaal Zorgcircus is het grootste 
Nederlandse circus dat op locatie bij 
zorginstellingen voorstellingen kan geven. Men 
maakt geen uitgebreide tournee langs instellingen. 
Het Nationaal Zorgcircus kiest er (milieu)bewust 
voor om vooral bij reguliere voorstellingen of 
locaties van het Magic Circus instellingen de 
gelegenheid te bieden om langs te komen. Dit 
bespaart extra CO2-uitstoot en het wordt mogelijk 
om voordeligere aanbiedingen te maken dan 
collega’s.
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D
e Rijdende School is een 
onderwijsorganisatie voor primair 
onderwijs, bestemd voor kinderen 
van kermisexploitanten en 
circusmedewerkers. Al sinds 1955 

biedt deze stichting onderwijs aan kinderen van de 
reizende beroepsbevolking.

Stichting Rijdende School

Geldermalsen
Nina Crommelin: coördinator circusonderwijs 
&amp; internationalisering
nina@rijdendeschool.nl
06-41188765
www.rijdendeschool.nl
�@rijdendeschool 

sociaal initiatief

VLIEG OP! (2015)
LEF! (2018)
WIRWAR (2020)
BONJE festival/op school (2021)
BONJE theater (2022)
HOKJE (2023)

Het onderwijs wordt door ons verzorgd in 
rijdende scholen en online door middel van 
afstandsonderwijs. Op basis van de route van de 
ouders en de onderwijsbehoeften van het kind, 
bepaalt een planner wekelijks waar rijdende 
scholen geplaatst worden, welke kinderen 
afstandsonderwijs krijgen en welke leerkracht waar 
ingezet wordt.
Momenteel bezoeken zo’n 200 leerlingen in de 
basisschoolleeftijd de Rijdende School. Hiervan is 
12,5% reizend met een circus, de andere leerlingen 
zijn kinderen van kermisexploitanten.
Daarnaast volgen we actief de ontwikkeling 
van kinderen in de voorschoolse leeftijd en de 
VO-leeftijd. Ook kinderen van buitenlandse 
circusartiesten zijn van harte welkom op de 
Rijdende School. Na aanmelding nemen wij contact 
op met de stamschool in het buitenland voor 
afstemming. 
De Rijdende School is een organisatie met een rijke 
historie, zowel nationaal als internationaal. We zijn 
al jaren internationaal actief in (samenwerkings-)
projecten. We wisselen ervaringen uit met collega’s 
in diverse landen over leerlingen die internationaal 
reizen. Bovendien hebben we contacten met de 
Europese Commissie in Brussel om het onderwijs 
aan onze doelgroep op Europees niveau beter op de 
kaart te zetten.

IN
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Anke van Marle

info@circusapeldoorn.nl 
06-37131308

Their Greatest Show (2021)

Annette Hildebrand
Amsterdam 
annette@stilt.life
06-21576268
www.stilt.life

artiest

Arend de Jonge

arrowacrobatics@gmail.com   
�@ArrowAcrobatics

Supperclub
Crazyland

Natalie Rozvezeva

touwsilk

volwassenen

locatievoorstelling

artiest

act

korte voorstelling

docent

Annemarie Platteschor

info@filannfer.com 
06-30517165
www.filannfer.com

artiest

Benjamin Monki Kuitenbrouwer

monki@monkibusiness.nl
06-52631675
www.monkibusiness.nl
�              @circusmonki
�@monki_business

Bart Wierinckx

grote zaal

festivals

chinese paal

tent

avondvullend

kleine zaal

volwassenen

circusgezelschap circusartiest

jeugd

Arie Oudenes

Amersfoort
a.oudenes@kpnmail.nl
06-25013436

Atze J. Lubach
atzejlubach@home.nl
06-22141148
www.atzejlubachentertainment.nl

Frank Veldkamp

variété

festivals

openbare ruimte

artiest

evenementen

tent

organisator

avondvullend

Belle Hannah

Naomi He-ji

bellehannahkok@gmail.com
06-42841100
www.bellehannah.nl 
�              @belle.kok 
�@bellehannahkok

aerial hoop

artiest

acrobatiek

docent
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Cal Courtney

info@calcourtney.net
06-15532184
www.calcourtney.net
�@calthejuggler
�@calthejuggler

festivals

variété

tent

evenementen

theaters

cruise schip

jongleren

locatievoorstelling straattheater

acrobatiek

Carina Klingsell

carina.klingsell@gmail.com
www.carinaklingsell.com
�@carinacircus
�@carina.klingsell

Florian Ziemen

acrobatiek

grote zaal

artiest

kleine zaal

festivals

chinese paal

jeugd

familie avondvullend

act

Moi-ra-i (2021)Moi-ra-i (2021)

Damien Madiot

damadhorseshow@gmail.com
06-42592156
www.damadhorseshow.com

artiest acrobatiek

Daniel Ligthart

dani.circusshow@gmail.com

Danny Dorell

feelings@upcmail.nl

Dave de Ruiter

circusvalentino@gmail.com
06-13678345
www.mister-valentino.nl

artiest

Daniel Simu

Rotterdam
hallo@danielsimu.nl
06-17731772
www.danielsimu.nl

Roger Robinson

acrobatiek

artiest jongleren

David Mupanda

Rotterdam
davidmupanda@gmail.com

acrobatiek

artiest docent

Bo Pronk

bo@fantasyworld.nl
06-52391303

docent

acrobatiek jongleren

artiest
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Dick Slooter

dilid@scarlet.nl

Dirk Elst

delst81@gmail.com

Djura Dame
nijmegen
djuradame@hotmail.com
06-26506404
www.djuradame.nl
@djuradame

aerial hoop

artiest

act

touwsilk

Diego Anriquez

Ellen Blom

Utrecht
ellenblom@xs4all.nl
06-16924016
www.ellenblomid.nl

organisator

Cornelis Producties

Dennis van Haperen

dvhaperen@hotmail.nl

Emilie Weisse

emilieweisse@yahoo.fr
www.tent.eu/onze-presentaties/be-kind
�              @emilievandyke
�@emilievandyke

Emilie Weisse
acrobatiek

festivals

kleine zaal

artiest

jeugd

variété

evenementen

jongleren

korte voorstelling

Be Kind, circustheater voor de allerkleinsten 
Juggling Tango

Wintercircus Pallasso (2021)

Erik Verkooijen

www.wintercircuspallasso.nl

Boxtel
info@pallasso.nl
06-22428217
www.pallasso.nl

organisator

artiest

docent

jeugdcircus

Erin Skye

erinskyecircus@gmail.com
www.erinskyecircus.com

Florian Zieman

festivals

cruise schip

artiest

variété

evenementen

acrobatiek

familie

avondvullend korte voorstelling

act

Welcome to the Void (2018)
A Circle of Exchange (2020)



• 74 • • 75 •

Etha Struick

info@nieuwcircus.com
06-53197380
www.nieuwcircus.nl

Bent Langerak

jongleren

festivals

volwassenen

organisator

kerstcircus

grote zaal

evenementen

acrobatiek

act

Eva Schubach

Jostijn Ligtvoet

Rotterdam
Eva.Schubach@web.de
06-44198983
�@ArtistEvaSchubach 
�@eva.schubach

aerial hoop

acrobatiek

artiest

jongleren

festivals

docent

evenementen

tent theaters

variété

(un)chained (2018)

Ferdinand Polderman

f.torrez44@gmail.com
06-51405866
www.reptielenshow.nl

artiest

Reptielenshow

Fleur Leloup

fleur@acrosports013.nl
06-15138419
www.acrosports013.nl

acrobatiek

docent organisator

Frank van den Heuvel

s-Hertogenbosch
info@sabioleon.com
06-47691139
www.sabioleon.com
�@sabioleon
�@sabioleone

organisator

Geeke van Dijck Fotografie

Frank Wiggers

Hoorn
frank@duursmagroep.nl
www.duursmagroep.nl

organisator

Frits de Vries

info@frederico.nl
06-20138991

artiest jongleren

Frederico
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Gyselle Freitas

Amsterdam
gyselle_freitas@hotmail.com
06-87436868
www.gysellefreitas.wixsite.com/circusshow

aerial hoop touwsilk

Guido van Hout

Obed Brinkman

Gerrit Dekker

Utrecht
circus@gerritdekker.net
06-19818364
www.facebook.com/CircusLeemak  
�@CircusLeemak 

jongleren

docent

acrobatiek

eenwieleren

George Tokaya

Jelte Oosterhuis Usquert

kleine zaal

artiest

korte voorstelling

touwsilk

Usquert
goochelaartokaya@gmail.com
06-57888057
www.goochelaartokaya.nl

Goos Meeuwsen

goos@goosmeeuwsen.com
06-30158464
www.gooshelena.com
�@goosmeeuwsen
�@goosmeeuwsen

Jostijn Ligtvoet 

Bianco su Bianco (2014)
Vrij! (2021)

guidovanhout@gmail.com
06-50868424
www.guidovanhout.eu
@guidovanhout

kleine zaal

festivals

openbare ruimte

artiest

straattheater

evenementen

variété

jongleren

avondvullend

act

Sounds like Juggling (2020)
BALLORE (2021

Hans Rutjes

info@distephano.nl
www.distephano.nl

Richard de Bruin

Muzikale Clown Di Stephano
One man band Di Stephano

jongleren

evenementen

tent

artiest

act

eenwieleren

variété

docent

theaters

straattheater
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Ida Cramer

info@circustheatre.com
06-81595709
www.idacircustheatre.com

Huub Cooijmans

info@huubcooijmans.nl
06-27548464
www.huubcooijmans.nl 
�@huub.cooijmans 

jongleren

artiest docent

Ilse Beers

circusilse@gmail.com

Jakob Jacobsson

jakob.jacobsson@gmail.com
06-85755600
www.jakobjacobsson.com
�@swedishdangling

Bernadette Wozniak-Fink volwassenen

act avondvullend 

eenwieleren

cruise schip

docent

jongleren

evenementen

acrobatiek

evenementen familie Familiecircus Jut & Jul

Ingrid Bokkers

info@circusmegchelen.nl
06-44481088
www.circusmegchelen.nl

jongleren

aerial hoop

touwsilk

acrobatiek

koorddansen

eenwieleren

jeugdcircus

Three men from North (2019) 
Dear Doubts (2021)

Henry Faber

Jan Plug

redactie@circusweb.nl
www.circusweb.nl 

Jerney de Wilde

Den Haag
bokkepootjes.vuur@gmail.com
06-14110144 / 06-41155311

acrobatiek

jeugdcircus

artiest

jongleren

docent

Jeroen Baltussen

jeroen@circusamersfoort.nl

Jeroen van der Lee

jeroen@dutchjuggler.com
06-51027262
www.dutchjuggler.com

artiest jongleren
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Jessica Hellmuth

jessica@hellmuth.com
06-15095250
www.jesshellmuth.com 
�@jesshellmuth 
�@jesshellmuth

Heroen Bollaert

festivals

openbare ruimte

volwassenen

artiest

jeugd

grote zaal

locatievoorstelling

touwsilk

avondvullend

Corpomorphologistics (2021)
Omnicorpomuta (2022)

Joris de Jong

2 Travel 
Coffee Complex

throwflow@gmail.com
www.throwflow.com
�@coffeecomplex 
�@throwflow

jongleren

artiest

acrobatiek

locatievoorstelling

Jim Freeman

phanpy_master@hotmail.com

Patrick Boekschooten

info@festivalacts.nl
www.festivalacts.nldocent

artiest organisator

straattheater

act

korte voorstelling

familie

Jos Abrahams

josabrahams@gmail.com

Júlia Campistany

Robert Westera

lacampistany@gmail.com
06-16414246
www.lacampistany.com
�@lacampistany
�@lacampistany 

jongleren

kleine zaal

artiest

tent

festivals

aerial hoop

openbare ruimte

It Happens
Peluda

Jur van der Lecq

jurvanderlecq@hotmail.com

sociaal initiatief

Kolja Huneck

Matthias Ziemer

Rotterdam
info@kolja.art
www.kolja.art 
�@kolja.huneck
�@kolja_huneck

artiest jongleren

CM_30 (2021)
Sawdust Symphony (2021)
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Kyra Perez Riquelme

kyraperezr@gmail.com
artiest acrobatiek

Leanne Staugaard

leanne@circusstad.nl

Leo Verhagen

leo-verhagen@ziggo.nl

Lisa Chudalla

Rotterdam
mail@lisa-chudalla.com
06-84122232
www.lisa-chudalla.com
�@lisachudalla.circus
�@lisachudalla

tent

evenementen

cyr wheel

variété

theaters

touwsilk

festivals

locatievoorstelling act

cruise schip

Lisa Sove

Amsterdam
lisa.sove@gmail.com
06-55907470
www.lolasolo.nl
@lolasolofearozero
@etalage.theater 

Lisa Sove
jeugdcircus

Speeltuin Circus (2020)
Etalage Theater (2021)

Liza van Brakel

lizavanbrakel@mail.com
06-22613863
www.lizavanbrakel.com 
�@lizavanbrakel

Lizzie van Pelt

moniekvanpelt@protonmail.com

Marcel Bergema

Rijswijk
bergema@ziggo.nl
06-33861188

organisator

jongleren

tent

artiest

acrobatiek

theaters

docent

variété

locatievoorstelling familie

festivals

Luuk Brantjes

luukbrantjes@gmail.com
06-42939137
www.luukbrantjes.com
�@luukbrantjes

tent

kleine zaal

artiest

festivals

korte voorstelling

acrobatiek

volwassenen

Marcel van Leeuwen

clownmarcel@outlook.com
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Marco Bonisimo

info@balkunstenaar.nl
06-10021002
www.balkunstenaar.nl
�@marco.bonisimo 
�@marcobonisimo 

KiekOns

Feest (2020)
De Kleine Prins (2021)

eenwieleren

acrobatiek

artiest

koorddansen

festivals

jongleren

openbare ruimte 

straattheater korte voorstelling

kleine zaal

Marco van Zanten

Amsterdam
info@dutchacrobats.com
06-14482340
www.dutchacrobats.com

artiest acrobatiek

Marieke Thijssen

mail@tete-beche.nl
www.tete-beche.nl
�@tetebeche.trio 
�@tetebeche.trio 

Bas Duijs

Carmen (2019)
Trust (werktitel) (2022)

jongleren

evenementen

artiest

variété

festivals

acrobatiek

Maryon Keldermans

maryon@circusfestivalbreda.nl

Maurice de Brieder

maurice@circuskabel.nl
Delft
info@circuskabel.nl
06-41155311

organisator

jongleren

artiest

acrobatiek

docent

Melinda Meijs

melinda.mm@live.nl
06-54780153
www.melindameijs.nl 
�@melindameijs 

Jona Harnischmacher

touwsilk

straps

artiest

hairhanging

tent

docent

festivals

evenementen openbare ruimte

variété

Melody Nolan

info@melodynolan.com
06-38409295
www.melodynolan.com
�@mncircus
�@melo.rain

kleine zaal

festivals

artiest

evenementen

openbare ruimte

acrobatiek

variété

cruise schip grote zaal

tent

Variance (2019)
Haven (2021)

Tessa Veldhorst - 
De Schaapjesfabriek
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Menno Hoezee

Zandvoort
menno@tentconsultants.com
06-53475702
www.tentconsultants.com

Menno van der Laan

Menno van der Laan

Heythuysen
info@spelenisontdekken.nl
06-40525290
www.spelenisontdekken.nl

acrobatiek

openbare ruimte

organisator

aerial hoop

evenementen

docent

festivals

jeugd

campingtournee

Circusspeelplaatz Rotterdam-Zuid

Menno van Dyke

mennovandyke@yahoo.com
06-11187325
www.mennovandyke.com/
jugglingtango 
�              @mennovandyke
�@mennovandyke

organisator

festivals

artiest

jongleren

variété

docent

evenementen

korte voorstelling straattheater

act

Juggling Tango

Michaël Betrian

info@michaelbetrian.com

Mina So

mia.mina.0131@gmail.com
�@mina_on_air

Anthony Mercera

NK artistic hoop (2021)
theatre gala (2021)

Figment (2021)
Sensory Cyr (2021)

Natalie Miles

Tom Henden

miles.natalieanna@gmail.com
06-38856073
�@miles.nat 

Natasha Chauhan

tash@tnashacircus.com
0044-7745873383
www.tnashacircus.com
�@tnasha_circus 

Matthis Lorenz

tent

festivals

artiest

kleine zaal

korte voorstelling

acrobatiek

act

Flux
The floor in the plan

aerial hoop

festivals

artiest

touwsilk

evenementen

docent

theaters

tent variété

openbare ruimte

evenementen

openbare ruimte

cyrwheel

festivals

tent

grote zaal

familie

avondvullend korte voorstelling

volwassenen
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Nathalie de Jong

den haag
nanodejong@gmail.com
06-27006560

docent organisator

Neander

ubertelys@gmail.com

Nigel Voets

Info@nigelvoets.com
www.nigelvoets.com
�@nigelvoetsjuggler

jongleren

variété

artiest

tent

evenementen

docent

festivals

act korte voorstelling

kerstcircus

Nik Waldram

circusnikboris@gmail.com

Nynke Hettema

nmhettema@gmail.com

docent

Nynke van Rijn
nynkevanrijn@gmail.com
06-45646280
�@nynkevanrijn

Matthias Zimmer

La Di Da (2021)

Piet-Hein Out

info@circusphotographer.com
06-12574451
www.circusphotographer.com
�@circusphotographer
�@circusphotographer 

organisator artiest

Zippos Circus
Cirque Berserk

koorddansen

docent

aerial hoop

artiest

Pascalle Poelman

Ron Mikkenie

Groningen
info@pascalles.nl
06-11970179
www.pascalles.nl 
�@ppascalles

aerial hoop

acrobatiek

artiest

touwsilk

act

docent

animatie

Dmitry Shakhin
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Rachel Melief

info@benchatheater.nl
06-21503440
www.verticalwalldance.com
�@rachelmelief
�@Aira_Bencha

Jostijn Ligtvoet

Aira vertical walldance

festivals

variété

acrobatiek

evenementen

korte voorstelling

touwsilk

circusgezelschap

Rein de Kok

Jeroen Aarts 

Tilburg
rein013@hotmail.com
06-30358933
www.rangpangcircus.com
�@RangPangCircus 

MikMak (2021)

jongleren

tent

artiest

eenwieleren

variété

koorddansen

evenementen

theaters korte voorstelling

festivals

Ritsko van Vliet

Leeuwarden
info@ritskovanvliet.nl
06-22996562
www.ritskovanvliet.nl
�@ritskovanvliet
�@ritskovanvliet

ZORG dat je er WEER bij bent (2021)
Slappe Douwe (2022)

kleine zaal

artiest

korte voorstelling

docent

Robert Ronday

robertronday@live.nl
06-53180481
www.justinronday.nl

Roel Post

roeljongleur@gmail.com
06-55581649
�@RoelPostCircus

variété

evenementen

jongleren

festivals

grote zaal

tent

familie

podiafestival

organisator

circusgezelschap

tent

Roel van Dongen

Rosmalen
info@performersplatform.nl
www.performersplatform.nl 
�@performersplatform
�@performers_platform

festivals

openbare ruimte

organisator

evenementen

theaters

artiest

tent

act straattheater

animatie

Ron Mikkenie

mikkenie@telfortglasvezel.nl
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Ronja Breuk

tightwiredancer@gmail.com
www.tightwiredancer.allyou.net 
�@ronja.breuk 
�@tightwiredancer 

Eric Geoffrey

De Meisjes van de Brandweerwagen (2020)

acrobatiek

tent

artiest

chinese paal

evenementen

koorddansen

festivals

Saar Rombout

Amsterdam
saarrombout@gmail.com
06-10314564
www.vimeo.com/535564051
�@saarrombout
�@saarrombout

Rope Design and 
Rigging Design as 
Artistic Research (2020)
Strings on strings (2021)Joakim Björklund

kleine zaal act

openbare ruimte

Saana Tolonen

saana.tolonen@gmail.com

William Blenkin

cyr wheel

openbare ruimte

artiest

festivals

evenementen

touwsilk

kleine zaal

variété

tent

Sander Boschma

sander_boschma@hotmail.com
06-83706897
www.sanderboschma.com
�@sanderboschmacircusartist
�@sanderboschma

Jona Harnischmacher

touwsilk

festivals

artiest

acrobatiek

variété

docent

evenementen

tent act

cruise schip

Sanne Hamstra

Koos Bommele

Rotterdam
sannehamstra@gmail.com
06-41148641
�@sanne.hamstra
�@sanne_circus

acrobatiek

circusartiest

artiest

jongleren

docent

Sara Roos Dijkstra

Everdingen
dijkstra.sararoos@gmail.com
www.sararoos.com

organisator docent

Simon De Winter

Amsterdam
sim_dw@hotmail.com
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Soesja Pijlman

smpijlman@codarts.nl
www.codarts.nl/vooropleiding-circus 
�@runningawaywiththecircus

organisator

Stef Arntz

info@stef-arntz.nl
020-6252198
www.stef-arntz.nl

Susanna Paavola

info@susannapaavola.com
www.susannapaavola.com 
�@nnannanna

Tessa Veldhorst - De Schaapjesfabriek kleine zaal

variété

artiest

evenementen

grote zaal

cyr wheel

festivals

cruise schip volwassenen

tent

Nomy (2021)

Inside (2018)
Change! (2021)

Thomas Falk

Tessa Veldhorst - 
De Schaapjesfabriek

Den Haag
thomas@thomasfalk.nl
06-24714697

acrobatiek

kleine zaal

docent

jongleren

evenementen

organisator

grote zaal

openbare ruimte festivals

tent 

Tobi Kämpfer

tobiandfinn@gmail.com
06-19343618
www.tobiandfinn.com
�@tobi_and_finn

William Blenkin

festivals

variété

artiest

evenementen

kleine zaal

jongleren

tent

act

avondvullend

Tobit van Vliet

Megin Zondervan

info@tobitandjasmijn.com
06-41132506
www.unicirque.com
�@unicirque
�@unicirque 

Trudi Albert

Rotterdam
trudi.albert@web.de
0049-1622604419
www.facebook.com/trudi.albert

docent

Vera van Es

vera_vanes@hotmail.com

Motus (2021)
Syncopate (2022)

acrobatiek

variété

artiest

touwsilk

cruise schip

eenwieleren

evenementen

festivals act

tent

Vincent Kollar

vincent.kollar@gmail.com
06-49772603
www.vincentkollar.com
�@vincentkollar3 
�@vincent.kollar 

Vincent Kollar

acrobatiek

artiest

jongleren

docent

π [pi] (2016)
Project Bucket (2017)

impresariaat
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Wendy Moonen

wendymoonen@hotmail.com
organisator

Yentl Esther Hijmans

yentlhijmans@live.nl

Zinnia Oberski

zinniaoberski77@gmail.com
www.zintrapeze.wordpress.com

Paul Maguire

At Your Service (2014)
Dreams of the Small Gods (2019)

View (2012) 
The show must go on (2020)

Zinzi Oegema

R. Dabrewska

Amsterdam
mail@zinzi-evertjan.com
06-18905695
www.zinzi-evertjan.com/zinzi 
�@zinzi.oegema

variété

tent

artiest

theaters

festivals

acrobatiek

evenementen

straattheater avondvullend

act

NAWOORD
“Het Nederlandse circusveld een gezicht geven en laten zien wat een 
rijkdom, diversiteit, reikwijdte en kwaliteit het in zich heeft.” Deze wens 
werd met regelmaat en in verschillende bewoordingen uitgesproken in 
de werkgroep artiesten van Circuspunt. En het is niet enkel bij uitspreken 
gebleven. De werkgroep heeft de handschoen opgepakt en de prachtige 
gids die voor u ligt is hier het resultaat van. Het resultaat van een 
enorme inzet van leden uit de werkgroep die wat mij betreft een ode is 
aan alle circus makers, artiesten, ondernemers, docenten, producenten, 
programmeurs en festival organisatoren die Nederland rijk is. Een gids 
die laat zien hoeveel ambitie het veld heeft en de lezer hopelijk meeneemt 
in alles wat ze niet wisten dat circus is en kan zijn. Ik hoop dat u de 
Circusgids met trost in uw netwerk deelt. 

Namens het hele bestuur van Circuspunt wil ik de werkgroep artiesten, 
met in het bijzonder Maartje Bonarius en Camiel Corneille, bedanken voor 
hun geloof in onze sector, enorme inzet en harde werk. Zonder jullie had 
deze gids nooit het daglicht gezien. Mirte Droogers voor de praktische 
ondersteuning en het tomeloze meedenken. Maarten Verhelst voor de 
redactionele ondersteuning en Karin Jonkers voor het ontwerp. En last but 
not least mijn mede bestuursleden voor het vertrouwen in de werkgroep 
en het mogelijk maken! 

Rosa Boon
Bestuurslid Circuspunt  
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Met dank aan alle vrienden 
van het Nederlandse circus
  
Alfred van Maasakkers   sympathisant
Annelies Heesakkers   sympathisant
Ben Rubingh    sympathisant
Fred Niessen    sympathisant
Ingrid Smit    sympathisant
Landelijke Parochie voor Circus, Kermis e.a. sympathisant
Marc Eysink Smeets    sympathisant
Marc Jonkers    sympathisant
Martin Hanson    sympathisant
Michel Honig    sympathisant
Patricia de Haan    sympathisant
Patrick Cramers    sympathisant
Rosa Boon    sympathisant
Wim Claessen    sympathisant
LKCA     partner
EYCO     partner
Creatieve Coalitie    partner
Alliatie van Evenementenbouwers  partner

COLOFON
  
Redactie  Maartje Bonarius, Camiel Corneille, 
  Rosa Boon en Mirte Droogers
Tekstredactie Maarten Verhelst
Vormgeving Karin Jonkers / Yell & Yonkers
Drukkerij  Wilco
Assistentie Jessica Hellmuth, Belle Hannah Kok, 
  Marjolein Wagter en Sanne Hamstra
Uitgever  Stichting Circuspunt

Met dank aan alle leden van Circuspunt en in het bijzonder 
  de leden van de werkgroep artiesten

Contact  info@circuspunt.nl

Bestuur Stichting Circuspunt
Arlette Hanson, Bas van den Bosch, Jur van der Lecq, 
Kitty Hagen, Marc Eysink Smeets, Maurice de Brieder, 
Maurice Veldkamp, Patrick Cramers en Rosa Boon
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