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Cirque Plus strikt Ronaldo
TIENDE EDITIE DRIEDAAGS GRATIS
CIRCUSFESTIVAL OP DRIE LOCATIES

tracties, sensaties en een ligweide.
Circusatelier Woesh zorgt van 14
tot 18 uur andermaal voor de
open piste en een heuse Circusroulette.

BRUGGE Op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23
juli heeft de tiende editie van het gratis circusfestival
Cirque Plus plaats in en rond de tuin van het Grootseminarie. Achttien internationale circusgezelschappen treden er op, als kers op de taart is er een betalende avondvoorstelling van Circus Ronaldo.
Grootseminarie, maar ook in de
tuin en in Spermalie”, aldus burgemeester Landuyt. “Hiervoor
kun je de dag zelf nog tickets afhalen aan de infostand. Op die
manier is er een betere spreiding
van het publiek en kunnen we
nog meer bezoekers van circus laten genieten.”
De infostand is telkens open om
13.30 uur, de voorstellingen zijn
gratis, voor alle leeftijden en starten om 14 uur. Er wordt gemikt
op 3.000 bezoekers per dag.

UNIEK PROJECT
“Woesh, Lyapunov, BruggePlus,
het Rode Kruis Vlaanderen en
OCMW Brugge slaan de handen
in elkaar voor een uniek circusproject. Tien Bruggelingen en een

We zien v.l.n.r. Stef De Blieck, Marec Zeghers, Tim Billiet, burgemeester
Renaat Landuyt en Geertrui Carpentier van Brugge Plus bij de voorstelling
van Cirque Plus en Uitwijken. (Foto BP)

zestal asielzoekers worden drie
weken ondergedompeld in de
kunst van het koordlopen en de
clownerie. Alleen te zien op Cirque Plus, elke dag om 15.45 uur ”,
zegt Tim Billiet, medewerker van
het organiserende Brugge Plus.
Cirque Plus gaat voor de tweede
keer op zoek naar het sterkste
team tijdens Cirque Olympique.

De finale staat gepland voor zaterdag 22 juli om 17.30 uur.

SCHATKIST VAN VLIEG
Het circusfestival biedt nog enkele extra’s. Productions en Zonen
pakt voor de tiende keer uit met
komische en eigenzinnige presentatie. Zo openen ze Cirque
Plons, een waterpretpark met at-

“Op het festivalterrein heeft Vlieg
schatkisten verstopt. Volg het
geurspoor tussen acrobaten en
circusartiesten. Wie ook de schat
van Vlieg tijdens Film op het
Strand en Uitzomeren kan vinden, maakt kans op een geurende
verrassing.

UITWIJKEN
Maar eerst duikt Uitwijken vanaf
zaterdag 15 juni vijf Brugse deelgemeenten in met de gratis circusvoorstelling Mira‘T van het
Spaanse gezelschap Circ Panic.
Het programma vind je op
www.uitwijken.be of in onze rubriek Affiche in deze krant. (SVV)
www.cirqueplus.be

KOM NAAR DE
FANDAG EN DE
GALAMATCH OP

29 JULI 2017
VANAF
12U30

Kom de sfeer opsnuiven in en rond het
Jan Breydelstadion! Ontmoet de spelers van
Cercle Brugge en ontdek doorlopende animatie
voor de hele familie. Koop nu je abonnement
online via www.abonneeropcercle.be en woon
de aansluitende galamatch gratis bij.

www.cerclebrugge.be

DB401634G7

Bij de eerste editie van Cirque
Plus, tien jaar geleden, zakte Circus Ronaldo uit Muizen nabij Mechelen naar Het Entrepot af. Dit
jaar is het gereputeerde circus te
gast met ‘Fidelis Fortibus’, een
melancholische solovoorstelling
van Danny Ronaldo rond de absurde verbondenheid van een circusfamilie. In de piste wordt hij
omringd door de overleden zielen
van zijn dierbaren, die hij opnieuw tot leven schijnt te wekken.
‘Fidelis Fortibus’ wordt drie dagen lang telkens om 21 uur geprogrammeerd. Deze voorstelling is
geschikt voor kinderen vanaf
twaalf jaar. Tickets kosten 10 euro. Info : www.cirqueplus.be.
“Dit jaar zijn er niet enkel voorstellingen op de weide van het

3.000 bezoekers per
dag verwacht
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De hemel en de hel op Cactus
BRUGGE Tussen Hemel en Hel is het thema van
het MAfestival begin augustus. Het voorbije weekend
waanden wij ons op Cactus al even in het muzikaal
hiernamaals. Dank zij een goddelijke saxofonist, duivelse gitaristen, de stem van een engel, een Messiaanse zanger en electrorock die uit de Kortrijkse onderwereld opborrelde.
DOOR STEFAN VANKERKHOVEN

Goose kwam, zag en overwon.
Zelden heeft een groep het Minnewaterpark zo op zijn grondvesten doen daveren. Cactus, are you
ready to jump ? vroeg zanger Mickael Karkousse, 10.000 festivalgangers gaven gehoor aan zijn oproep. De electrorock van dit Kortrijkse kwartet bekroonde zondag-

avond een geslaagde editie van
het Cactusfestival. Enkel discoqueen Roisin Murphy raakte
vrijdag verstrikt in haar verkleedpartijtjes en balanceerde tussen
vagevuur en hel.
Onze persoonlijke top 5 ? Taxiwars, Steve Winwood, Kaiser
Chiefs, Jamie Lidell en Goose.
Met als extra notering een herboren Richard Ashcroft. Verbluf-

De vrijwilligers van de korte bar op het Cactusfestival : Jean-Pierre, Piet,
Jempie, Filip, Eveline, Jurgen, Amke, Sasha en Hilde. (Foto TVH)

fend was de manier waarop jazzsaxofonist Robin Verheyen zijn

improvisaties bij Taxiwars binnen
de structuur van een rocksong

kon houden en in dialoog ging
met zanger Tom Barman : echte
Fever !
Rockicoon Steve Winwood bewees dat hij zijn virtuositeit als
gitarist én organist nog niet kwijt
is. Nadien verscheen er zaterdag
een engel op scène. Of liever : een
blanke Stevie Wonder. Jamie Lidell stak het Minnewaterpark in
lichterlaaie met een kruisbestuiving tussen de Motown Sound uit
de jaren ’60 en de funk van de
jaren ’70. En dan moesten de Kaiser Chiefs nog de zaterdagavond
uitluiden. Zanger Ricky Wilson
bleek een Messiaans entertainer
die het publiek naar hartenlust
kon opzwepen, terwijl de band
een potige jukebox met hits als
Everyday I love you less en natuurlijk Ruby serveerde.

Drie sterke meisjes uit Blankenberge met Chris als Bob

Annelies lokt haar schoolvriendinnen mee naar Cactus

De zusjes Doris (50) en Herta Van Mol (53), Rein De Neve (43) en Chris Beyne (50) uit
Blankenberge spreken elk jaar op zaterdag af voor het Cactusfestival. “Dat doen we al
van in de tijd dat het festival gratis was en plaatsvond op het Sint-Amandsplein. We kennen elkaar van het inmiddels al lang ter ziele gegane Blanklenbergse café Den Brasseur.
We doen het nu wat kalmer aan en drinken af en toe een koffie tussendoor”, knipogen
de drie sterke meisjes, die vorig jaar verplicht waren om een andere auto op te tillen die
hun wagen geblokkeerd had. “Nu fungeert Chris als Bob...” (SVK-foto TVH)

De Brugse Annelies Coutteau (31) heeft haar vroegere Gentse schoolvriendinnen Romany
en Jacqueline, met echtgenoot Pieter, meegelokt naar het Cactusfestival. “We hebben
journalistiek gestudeerd aan de Artevelde Hogeschool maar we zijn niet in de perswereld, wel bij de VDAB beland. Nu helpen wij werkloze journalisten aan een job !” Het
Brugs-Gentse kwartet verpoost even in een kinderspeelhuisje, in afwachting van het
concert van Jamie Lidell. “Voor die artiest, maar ook voor Coely zijn we naar het Minnewaterpark gekomen : muziek met soul, funk en hiphop !” (SVK-foto TVH)

Ronny Knalpeird & co present op Brugges grootste café

Voor alles is er een eerste keer, ook voor Cactus

“Het concert van Richard Ashcroft was het beste dat ik in tien jaar op Cactus gezien
heb”, zegt Jan Van Acker (tweede van links op de foto), zanger bij de Brugse band Transcoder. Hij geniet van de sfeer nabij de lange bar in het Minnewaterpark - Brugges grootste café - samen met drie jongere vrienden : Brecht Weyckstandt, Iben Stalpaert en Jan
Declercq. “Kun je voor de dames alsjeblieft mijn alias vermelden ?”, smeekt Iben. “De
meisjes in Brugge kennen mij beter onder mijn bijnaam Ronny Knalpeird. Maar ik zal u
niet verklappen hoe ik die naam gekregen heb....” (SVK-foto TVH)

“Hoewel ik in de Brugse binnenstad woon, is het de eerste keer dat ik naar dit festival
ga”, bekent webdesigner Dylan Caestecker (25), rechts op de foto. Het was zijn goede
vriendin Ine Mortier (22) die hem ertoe aanzette. Ine is een Brugse die na haar studies in
Gent bleef plakken. “Ik heb er mijn droomjob gevonden, want ik ben studieconsulent bij
Upkot. Ik mocht na een wedstrijd gratis tickets voor het Cactusfestival uitdelen aan studenten, maar zelf moest ik wel mijn toegang betalen !” Ine, Glen Declerck (24), Wouter
Cluyse (23) en Dylan komen vooral voor de Kaiser Chiefs naar Cactus.“ (SVK-foto TVH)

