De covid-barometer in België gaat van rood naar oranje. Minder beperkingen, meer
mogelijkheden. Het team van UP en haar partners zijn verheugd u een FOCUS PROS voor
te stellen, verspreidt over 4 ontmoetingsdagen, zonder beperkingen, zonder toegiften &
zonder verbod. Deze 4 dagen voor professionals vormen de kern van het UP FESTIVAL en
vinden plaats op de nieuwe site in Molenbeek. 3 voormiddagen zijn bestemd om te pitchen
(presentaties van projecten in creatie) en worden afgewisseld met rondetafelgesprekken,
een conferentie, momenten voor ontmoeting & uitwisseling, apero’s, gezellige lunches
en de mogelijkheid om elke avond tot 4 verschillende voorstellingen te ontdekken...
Welkom !!!

FOCUS PROS is een organisatie van UP - Circus & Performing Arts
& WBTD | Wallonie Bruxelles Théâtre Danse, met de steun van WBI |
Wallonie-Bruxelles International & de deelname van Aires Libres
& Circuscentrum. Deelname aan het Focus Pros programma
staat open voor alle Belgische en internationale professionals.
Inschrijving via ons formulier.
KLIK HIER voor toegang tot het online inschrijvingsformulier >>>

DAG TOT DAG PROGRAMMA
DINSDAG 22 MAART
9 uur

→

Opening receptie & bar

10 uur
→ Presentatie van projecten in creatie / Deel 1
Een tiental projecten van Belgische en internationale gezelschappen zullen aan u
worden voorgesteld. De lijst van de projecten en de dag waarop elk project zal worden
voorgesteld, zullen worden bekendgemaakt op 22.02.2022
12 uur

→ Aperitief - open voor iedereen

12.30 uur → Lunch - op reservering [via het inschrijvingsformulier]
14.00 uur → Meet’UP programmatoren overleg
Ontmoeting en uitwisseling tussen programmatoren van hier en elders. Iedereen mag
vrij spreken, zonder beperkingen & deelt zijn ontdekkingen van het moment

Facilitatoren : Bianca Riccardi [UP] & Jan Peyls [Circuscentrum]
16.00 uur

17 > 22:30

→ Pauze - Open bar
→

Voorstellingen - Kaarten afzonderlijk te koop

WOENSDAG 23 MAART
9 uur

→

Opening receptie & bar

10 uur
→ Presentatie van projecten in creatie / Deel 2
Een tiental projecten van Belgische en internationale gezelschappen zullen aan u
worden voorgesteld. De lijst van de projecten en de dag waarop elk project zal worden
voorgesteld, zullen worden bekendgemaakt op 22.02.2022
12 uur

→ Aperitief - open voor iedereen

12.30 uur → Lunch - op reservering [via het inschrijvingsformulier]
14.00 uur → Netwerken onder de loep
Netwerken, onmisbare schakels in onze sector, hebben het zwaar te verduren gehad
tijdens deze laatste twee jaar van pandemie. Hoe hebben de netwerken (over)geleefd,
gefunctioneerd, samengebracht, in een virtueel tijdperk? Met de deelname van
Circostrada, circusnext, Fedec, Aires Libres, enz. [Panel wordt nog samengesteld].

Moderatie: Lieza Dessein, specialist in netwerken en hun samenwerkingsvormen.
16.00 uur → Pauze - Open bar
17 > 22:30 →

Voorstellingen - Kaarten afzonderlijk te koop

DONDERDAG 24 MAART
9 uur

→

Opening receptie & bar

10 uur
→ Presentatie van projecten in creatie / Deel 3
Een tiental projecten van Belgische en internationale gezelschappen zullen aan u
worden voorgesteld. De lijst van de projecten en de dag waarop elk project zal worden
voorgesteld, zullen worden bekendgemaakt op 22.02.2022
12 uur

→ Aperitief - open voor iedereen

12.30 uur → Lunch - op reservering [via het inschrijvingsformulier]
14.00 uur → Professionele bijeenkomst: internationale verspreiding
Met ONDA, Aires Libres, Circuscentrum, WBI, WBTD & het Departement Cultuur, Jeugd
en Media van Vlaanderen.
16.00 uur → Pauze - Open bar
17 > 22:30 →

Voorstellingen - Kaarten afzonderlijk te koop

22.30 uur → DJ-set belgo-belge
Aires Libres & Circuscentrum nodigen elk een DJ uit uit voor een battle party

VRIJDAG 25 MAART
Verandering van programma... Vrijdag is het bijna weekend. En in het weekend, nemen
we de bus en gaan we naar het platteland!
Ga met ons mee om 2 veelbelovende projecten in creatie bij te wonen:
- « Dive In » van het Collectif Soif Totale, een jong en onstuimig team van 18
circusartiesten, net afgestudeert van ESAC
- « La Porteuse de Souffle », een nieuwe circuscreatie van Les Baladins du Miroir
9.30 uur

→ Welkom in UP

10 uur
→ Vertrek per bus/shuttle [Gratis - betaald door UP]
- 11.15 uur → Welkom op Latitude 50 [Marchin] & voorstelling van « Dive In »
door het Collectif Soif Totale [podium - 30’]
- 12.15 uur → Op weg naar Jodoigne
- 13:00 uur → Ontvangst in La Stampia & Lunch + ontmoeting met de ploeg in creatie
van de « Porteuse de Souffle ».
- 14.45 uur → Terugkeer naar Brussel
16.00 uur → Aankomst bij UP - Circus & Performing Arts

17 > 22:30 → Voorstellingen - Kaarten afzonderlijk te koop

