9
kunstacademie

10
BIB

J.
Se
on
st

6

5

4

3

2

1

Darko Gjurcinowsky

Senmaru & Yuki

Cie des Chaussons Rouges

Fabuloka

Georg Traber

Monsieur & Pianist

Rolando Rondinelli

Rufino Clown

De Machinerie vzw

Doble Mandoble

Coloma

achter bib

achter kunstacademie

Wipweide

Coloma

tuin Deviron

Argenta

speelplaats

mobiel

voor bib

parking Coloma

12

16u00

16u00

16u00

16u00

16u

at

7

Krijmfresj

Coloma

ra

9

Bencha

Coloma

rm

10

Circus in Beweging

mobiel

2

11

Gustav Brassband

KERK

13

mobiel

8

14

Peter Gusta

StraPatZen?
16u40

16u35

16u30

16u45

17u

11
6

17u30

at

P
1

4

18u20

18u05

18u10

18u

D
Boson
co

WEID

WIP

uwstra

J. Depa

17u10
17u20

17u20

19u

18u50
18u50

18u50

18u40

18u50

E 8

De naam klinkt misschien vreemd,
maar is eenvoudig te verklaren. Het
staat voor STRAattheater in het
PAjotTenland en de
ZENnevallei. Tegelijk
is het ook het OudVlaamse woord voor
‘fratsen’ of ‘streken’.
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dringende hulp: 112
Rode Kruis: 0470 21 35 15

eetstandjes

infostand en
bonnetjesverkoop

Wil je echt niets
missen, volg dan het
groene traject. Geen
tijd om stil te staan!

24u

Coördinator StraPatZen
0495 58 96 16
23u

23u00
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Info
Jeugddienst
02 370 28 80
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Facebook
Iets of iemand kwijt? Onvoorziene omstandigheden? Check facebook en blijf
up to date!

Verluier- en eethoek
Op de parking van de kunstacademie
staat een tent waar baby’s en peuters
verluierd en gevoed kunnen worden.
Een microgolf om flesjes en papjes op
te warmen staat tot uw beschikking.

Smikkelen & smullen
Aan de kramen wordt uitsluitend
betaald met roze StraPatZenjetons. Aangekochte jetons worden
niet teruggenomen. Kassa sluit om
23.00 uur. Voor u en onze veiligheid,
betaal met Bancontact.

StraPatZen Sint-Pieters-Leeuw is een organisatie van gemeentebestuur
Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met CC Coloma, Midzomer vzw en CC De Ploter.
Het festival komt tot stand mede dankzij de hulp van De Vlaamse Rand, provincie Vlaams
Brabant, Agentschap Natuur en Bos en Joker+.
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Doble Mandoble
La belle Escabelle
(ESP) 30’

Heb je ooit al stilgestaan bij het verrassend
aantal dingen dat je met een ladder kan doen?
Doble Mandoble wel! Het duo brengt met
hun humoristische acrobatievoorstelling een
eerbetoon aan de huis- en tuinplooiladder.
Maar… don’t try this at home
16.45 & 19.40 uur - Parking Coloma

2

De Machinerie
L’Imaginarium du Captain Gustav II
(BEL) 320’

Captain Gustav en zijn bemanning bevaren
de 7 wilde zeeën. Op hun prachtige reizen
zagen zij wonderlijke zeewezens, woeste
golven en verre vreemde landen.
Alle verhalen die de zeelui verzamelden krijgen vorm in de
prachtig, manueel aangedreven carrousel.
De diepzeeduikers, wilde
watervissen, stoere
zeebonken en Captain
Gustav heten u van
harte welkom.

Rufino Clown
Fausto Barile (ITA) 20’

Fausto opent liever zijn buik dan zijn mond:
hij ontknoopt zijn jas en hemd
om zijn buik wijd open te
spreiden en te tonen dat
daar een theater zit met
publiek, podium en
licht. De show is een
opeenvolging van
eigenaardigheden,
attracties, komische en poëtische
alledaagse gebeurtenissen.
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Fabuloka
Staal (NLD) 25’

Staal is een
poëtische voorstelling waarin
twee verschillende karakters
een droom hebben. De voorstelling
bestaat uit jonglerie,
mime, luchtacrobatiek en
live muziek en speelt zich af op en rond een
5 meter grote metalen constructie.

Een dozijn witgelakte grote
samengebonden houten
mikado-staven
vormen samen
een constructie.
Elke staaf draait,
kantelt en zwiept door
de ruimte. Een voor een
wordende de staven weggenomen
en vormen een nieuw evenwicht.

Cie des Chaussons Rouges
Hircus (BEL) 25’

4

Provocerend, chagrijnig en
uitdagend laat Monsieur het publiek
deel uitmaken van de show!
Met zijn elegante uiterlijk en zijn veeleisende
uitvoeringen weet hij zijn publiek steeds te
boeien; Hij raadt de verborgen dingen, hij
voelt het ondenkbare en bereikt het
onmogelijke.

Een excentriek personage met weinig
schroom transformeert de scene met
klikkende schoenen, potten, lepels en
schotels tot een theatraal concert.

16.00 & 18.50 uur - Speelplaats Don Bosco

8

Drie richtingen, drie routes, drie eigenzinnige vrouwen. Ze bewegen hun lichamen
voort, soms eenzaam, soms synchroon.
Een adembenemende dans op een metershoge koord. 18.05 & 20.50 uur - Wipweide

17.10 & 21.35 uur - Argenta
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Senmaru & Yuki
Edo Daikagura
(JPN) 25’

5

Monsieur & Pianist
Monsieur macht Kunst
(DEU) 35’

			Rolando
		
Rondinelli
		
Tip Tap Toum (ESP) 40’

16.30 uur - mobiel

16.00 uur - voor bib

Georg Traber
Hikohki Gumo
(CHE) 20’

3

Een voorstelling
vol jonglerie met
ballen, tassen en
een theepot,…
Japanse beheersing op z’n best.

Darko Gjurcinowsky
Someone here is not normal??
(MKD) 35’
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‘Someone here is not normal’ is een verhaal
over een dikke man die graag een showman
wil zijn. Verwacht u aan een show met
opblaaskostuums, eenwieler,
messen, vuur en humor.
Iemand hier is niet
normaal? Raad
eens wie!

16.40 & 19.40 uur
parking achter
kunstacademie

16.00 & 18.40 uur
achter bib

16.35 & 18.10 & 20.50 uur - Colomapark

17.20 & 18.50 & 20.20 uur - tuin landhuis Deviron

Krijmfresj
Eureka! (BEL) 30’

Na jaren onderzoek hebben Dr. Breinstein
en Dr. Menteljef een theorie ontwikkeld om
gedachten te kunnen lezen. De tijd is aangebroken om de theorie voor te stellen aan
het grote publiek. Verwacht u aan
2 dolgedraaide wetenschappers,
3 experimenten en een
onvermijdelijk
Eurekamoment!
17.20 & 18.20 & 20.10 uur
Colomapark berg
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Circus in Beweging (BEL)
Workshop
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14

Kom zelf eens ervaren of er een circusartiest in jou verborgen gaat. Zet jij je eerste
stappen op de trapeze?
16.00 uur – Colomapark

Bencha
Who to tango (NDL) 30’

Who to tango vertelt het passionele en
emotionele verhaal tussen een man en een
vrouw. Acrobatie wordt gecombineerd met
partnerwerk op de grond en hoog in de
lucht en dit alles binnen de sferen van de
Argentijnse tango.
22.35 uur - Colomapark

			
Gustave
		Brass Band

Een tiental kerels met veel ‘swag’
gekleed in witte ‘marcellekes’ vormen een
fanfare die je je nog lang zal herinneren.
Deze band speelt gekende deuntjes waar de
nodige originaliteit aan toegevoegd wordt.
Hun geheime energie, vreugde,
passie en grooves brengen u zonder twijfel
in beweging.

Peter Gusta
Gastenbroek (BEL)

Een steltenloper in een spierwit
kostuum mengt zich tussen
alle aanwezigen. Heb
jij een suggestie?
Een liefdevolle
boodschap?
Deel met ons
wat jij van
StraPatZen
vindt.
17.00 uur - mobiel

18.50 & 21.50 & 23.00 uur - mobiel

Jetons nodig? Kassa 1 Cash – Kassa 2 + 3 + 4 Bancontact
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