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1. PERSBERICHT 
 

 

Om hoger te dromen... 

  

Circus zoals je nog nooit hebt gezien, verspreid over de hele stad! In 13 dagen, 27 voorstellingen en 56 

opvoeringen onthult UP FESTIVAL de nieuwe generaties Belgische en internationale circusschrijvers en -

artiesten, door enkele van de mooiste podia van de hoofdstad voor hen open te stellen. Een niet te missen 

ontmoeting met warmte en verbeelding, steeds hoger gedragen door de kunstenaars die ons uitnodigen om 

samen te dromen over nieuwe evenwichten. 

 

 

UP FESTIVAL, dat is de wereld in het gezicht aankijken.  

 

Lijkt onze aarde dol te draaien? Het hedendaags Circus staat in direct contact met de wereld en de vragen 

die haar prikkelen en verkent onze uitdagingen in een nieuw licht. Alle voorstellingen van UP FESTIVAL zijn 

gevoelig, ontroerend, verontrustend en nodigen ons uit om onze blik op de ons omringende wereld te 

hernieuwen. Van lockdown tot rouw, van dictatuur tot de toekomst van de mensheid, de moedige artiesten 

gaan geen onderwerp uit de weg. Ja, het hedendaagse circus kan politiek zijn en perfect tonisch! 

 

 

UP FESTIVAL, dat is genieten van diversiteit.  

 

Als het Circus de smaak voor risico en durf behoudt, is het tegenwoordig pluriform, met een ongelooflijke 

verscheidenheid aan vormen en technieken die het tot een eigentijdse kunst op zich maken. Het hart van het 

festival klopt op het ritme van dit Circus dat bedenkt, verrast, de ontmoeting met alle video-, beeldende en 

geluidskunsten orkestreert om er het gebaar te maken dat de roos raakt en het bondgenootschap die het 

hart beroert. De rijkdom en diversiteit van de voorstellen spreken alle generaties aan. 

 

 

UP FESTIVAL, dat is zich verwarmen en verbonden blijven  

 

De vorige editie van het UP FESTIVAL werd uitgeroepen tot Best International Event. Het festival geeft al 

meer dan twee decennia blijk van de rijkdom van haar voorstellen. In de zaal en in de grote tent is het 

programma als een vuurkorf: publiek uit alle lagen van de bevolking warmt zich samen op aan de 

adembenemende energie van het Circus van vandaag. Deze energie is gedurfd en woest, verkent 

voortdurend nieuwe speelterreinen en is bovenal op menselijke schaal. Een uitgelezen kans om ons isolement 

te doorbreken en de sterren [opnieuw] te zien... 

2. VOORSTELLINGEN  

 
Het volledige programma vind je hier. 
 
De teaser van het festival vind je hier.  
 
 
 
 
BIT BY BIY – MOVEDBYMATTER, IN SAMENWERKING MET MALUNÉS (BE) 
 

Twee dolle jonge honden, gebeten door talent! 

http://upupup.be/festival/#calendrier
https://www.youtube.com/watch?v=qzOvgGt7t7U&t=14s
https://upupup.be/show/bitbybit/
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Wie had kunnen vermoeden dat een bijna vergeten circustechniek – de ‘jaws of steel’ – nu nog zoveel emotie 

teweeg zouden brengen? De broers Bruyninckx zijn met elkaar verbonden door een touw, waarvan ze elk 

een uiteinde tussen de tanden geklemd houden. Hiermee belichamen ze letterlijk een heel verhaal van 

broederschap, risico’s nemen, liefde, strijd, vallen en solidariteit. Zonder dat er één woord gezegd wordt, 

leggen ze met een voortdurende fysieke inspanning en onder regie van artiest-performer Kasper 

Vandenberghe de intensiteit van menselijke verhoudingen bloot. Je hangt bijna letterlijk aan hun lippen! 

 

Zaterdag 19.03 | 19u | UP Circus & Performing Arts 

Zondag 20.03 | 17u | UP Circus & Performing Arts 

Maandag 21.03 | 19u | UP Circus & Performing Arts 

Dinsdag 22.03 | 21u | UP Circus & Performing Arts 

 
 
H O M A N – MALUNÉS (BE) 
 

Een kolos en een pluimgewicht keren terug naar het begin van het mensdom 

 

Eén lettertje verschil en de titel zou ‘Human’ zijn geworden. Menselijk zijn deze twee in ieder geval. Ze nemen 

het podium in met de energie eigen aan oeroude tijden: twee wezens die te maken krijgen met een solidariteit 

die geen woorden nodig heeft en ruw met elkaar worden geconfronteerd. Maar als je er goed over nadenkt, 

zijn ze dan niet eerder een voorafspiegeling van een mogelijke toekomst van het mensdom? Met hun 

uiteenlopende lichaamsbouw nodigen kolos Vejde Grind en pluimgewicht Vincent Bruyninckx ons uit tot een 

intieme en ernstige zowel als grappige reis, op zoek naar het heden. Want of ze nu van gisteren of van 

morgen zijn – deze twee zijn in staat om een harpoen door je hart te jagen… hier en nu! 

 

Donderdag 24.03 | 21u | Le Jacques Franck 

 
DOUBLE YOU – BE FLAT (BE) 
 

Een voorstelling waar je dubbel van gaat zien! 

 

Als toeschouwers zit je in twee groepen tegenover elkaar. In het midden is het podium in twee verdeeld door 

een groot doek, dat verhult wat er zich aan de andere kant afspeelt. Van welke kant zul jij de voorstelling 

meemaken? Je krijgt helemaal andere dingen te zien naargelang van de zijde waar jij je bevindt! Vanuit de 

pure energie van 5 artiesten speelt Double You met wat verborgen is en wat getoond wordt, en met het 

principe van FOMO (Fear of Missing Out): de angst om iets interessants te missen. Afwisselend als muzikant, 

veelzijdig acrobaat en performer leggen je gastheren een heel nieuwe soort puzzel, voordat het doek valt 

– letterlijk! 

 

Dinsdag 22.03 | 17u | UP Circus & Performing Arts 

Woensdag 23.03 | 19u | UP Circus & Performing Arts 

 

 

PORTRAITS – SIDE-SHOW (BE) 
 

Grenzen vervagen: plastische kunst en circuskunst versmelten terwijl je erbij zit. 

 

Hoe kunnen circuskunst en plastische kunst met elkaar in dialoog gaan? Side-Show gaat met het 

beantwoorden van deze vraag veel verder dan enkel het decor. Al meer dan tien jaar staat elke voorstelling 

van dit gezelschap garant voor boeiende combinaties. Dit keer herscheppen Aline Breucker en Quintijn Ketels 

voor de ogen van het publiek hun werkplaats, waar zij ook wonen. Hun twee gasten, luchtacrobate Camille 

https://upupup.be/show/homan/
https://upupup.be/show/double-you/
https://upupup.be/show/portraits/
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Paycha en jongleur Sander De Cuyper, spelen het ‘portrettenspel’en inspireren Aline tot het spelen met inkt 

en papier door te praten en zichzelf te uiten. Het resultaat is een gevoelig portret van de artiesten ‘in actie’. 

 

Woensdag 23.03 | 19u | Le 140 

Vrijdag 25.03 | 21u | Le 140 

 
 
A 2 MÈTRES – ADM (BE) 
 

Ooit al eens jezelf verloren door iemand anders te helpen? 

 

Circus wordt vaak geassocieerd met kracht, maar waagt zich voortaan aan alle thema’s – zelfs de grootste 

kwetsbaarheid. Twee meter. Dat is de lengte van het buisje dat acrobaat Jesse Huygh verbindt met het 

beademingstoestel waar zijn leven van afhangt. Als mucoviscidosepatiënt had hij al duizendmaal de Chinese 

mast kunnen opgeven. Maar samen met Rocio Garrote stelde hij een aangrijpend duo samen rond de vraag: 

hoe kun je leren elkaar te helpen, en vooral: om hulp te vragen? Hoe kun je je eigen identiteit vrijwaren in 

het ziek-zijn? Een voorstelling die zowel eenvoudig, echt en krachtig is, speciaal ontwikkeld om te worden 

gespeeld voor een fysiek kwetsbaar publiek, dankzij de mobiele scenografie die opgehangen is aan een 

vrachtwagen. 

 

Zaterdag 26.03 | 17u | UP Circus & Performing Arts 

 
 
PANDAX – CIRQUE LA COMPAGNIE (FR) 
 
Tank je vol met pure adrenaline voor je reis. 
 
#rouw #spot #energie #fiatpanda #tent 
 

Dinsdag 15.03 | 20u30 | UP Circus & Performing Arts  

Woensdag 16.03 | 17u | UP Circus & Performing Arts 

Donderdag 17.03 | 21u | UP Circus & Performing Arts 

Vrijdag 18.03 | 21u | UP Circus & Performing Art 

 

 

NUYE – COMPAGNIE DE CIRQUE EIA (ES) 

 
Alleen, gaan we sneller. Met z'n zessen kunnen we verder! 
 
#hitte #solidariteit #groep #hulp 

 

Woensdag 16.03 | 20u30 | Wolubilis 

Donderdag 17.03 | 20u30 | Wolubilis 

 

 

GARCIMORE EST MORT – GAËL SANTISTEVA (BE) 
 
Hoe breng je de glinstering in ieders hart naar boven? 
 
#80’s #goochelkunst #spot #achteruitgang 

 

Donderdag 17.03 | 19u | La Raffinerie / Charleroi Danse 

Vrijdag 18.03 | 19u | La Raffinerie / Charleroi Danse 

 

https://upupup.be/show/a-2-metres-version-camion/
https://upupup.be/show/pandax/
https://upupup.be/show/nuye/
https://upupup.be/show/garcimore-est-mort/
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WOMANHOOD – MILLE LUNDT (BE) 
 
Er was eens een vrouw: het Circus aan de rand van de genres. 
 
#documentaire #genres #vloeibaarheid #muziek 
 

Donderdag 17.03 | 22u30 | UP Circus & Performing Arts 

Vrijdag 18.03 | 22u30 | UP Circus & Performing Arts 

Zaterdag 19.03 | 18u | UP Circus & Performing Arts 

 
 
DESIDERATA – COMPAGNIE CABAS (FR) 
 
Zes mannen en één vraag: hoe maken we de wereld vrouwelijker? 
 
#genres #sextet #vrouwelijkheid #kracht 
 

Vrijdag 19.03 | 21u | Les Halles de Schaerbeek 

Zaterdag 19.03 | 21u  | Les Halles de Schaerbeek 

 

 

GHOST LIGHT – MACHINE DE CIRQUE (QC) 
 
Twee acrobaten aan de rand van de nacht, op dat uur dat alles 'op zijn kop staat'. 
 
#nachtmuziek #kantelen #spoken #theater 
 

Zondag 20.03 | 15u | Théâtre Varia 

Zondag 20.03 | 19u | Théâtre Varia 

Maandag 21.03 | 21u | Théâtre Varia 

 
 
BOUTÈS – CIE COURANT D’CIRQUE (CH/BE) 
 
Wat als tranen soms gewoon lachen is dat de verkeerde kant op is gegaan? 
 
#veerkracht #mokerslag #vlucht 
 

Maandag 21.03 | 19u | Huis van Culturen en Sociale Samenhang 

Dinsdag 22.03 | 19u | Huis van Culturen en Sociale Samenhang 

 
 
MOON – CABINET DE CURIOSITÉS LUNAIRES – COMPAGNIE BARKS – BASTIEN DAUSSE (FR) 
 
Welkom in gewichtloosheid, in een nieuwe dimensie! 
 
#zwaartekracht #performance #zwervend #fysiek 
 

Maandag 21.03 | 21u | UP Circus & Performing Arts 

 
 
ONLY BONES V.1.6 – MARINA CHERRY (SE/BE) 
 
Tussen Dans, Circus & Performance, een hypnotiserende solo. 
 
#solist #performance #radicaliteit #essenteiel 

https://upupup.be/show/womanhood/
https://upupup.be/show/desiderata/
https://upupup.be/show/ghost-light/
https://upupup.be/show/boutes/
https://upupup.be/show/moon-cabinet-de-curiosites-lunaires-2/
https://upupup.be/show/only-bones-v-1-6/
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Dinsdag 22.02 | 18u | UP Circus & Performing Arts 

Dinsdag 22.02 | 22u30 | UP Circus & Performing Arts 

Woensdag 23.02 | 18u | UP Circus & Performing Arts 

Woensdag 23.02 | 22u30 | UP Circus & Performing Arts 

 
 
MEMBRE FANTÔME – COMPAGNIE LONGSHOW (FR) 
 
Heb je gehoord van ‘jongleren’? We lachen erom zo gemanipuleerd te worden. 
 
#illusie #vermogen #ondeugend #snorren 
 

Dinsdag 22.03 | 19u | Le Jacques Franck 

 
 
JUVENTUD – COMPAGNIE NICANOR DE ELIA (FR/BE) 
 
De revolutie zal door jongleren, koorts en hitte zijn. 
 
#dans #tabel #virtuositeit #jeugd 
 

Dinsdag 22.03 | 21u | Les Halles de Schaerbeek 

Woensdag 23.03 | 21u | Les Halles de Schaerbeek 

 
 
RÉSONANCE – HAY QUE (BE) 
 
Drie mensen in de ruimte en tijd van de scène gegooid. 
 
#pakken  #tegengewicht #interconnectie  #wetten van de fysica 
 

Woensdag 23.03 | 21u | Théâtre Varia 

Donderdag 24.03 | 21u | Théâtre Varia 

 
 
TOUT / RIEN – COMPAGNIE MODO GROSSO (BE) 
 
Door met het ‘bijna niets’ te spelen, vertelt een solo ons over het ‘grote alles’. 
 
#tijd #meditatie #verrassing #verfijning 
 

Donderdag 24.03 | 17u | UP Circus & Performing Arts 

Donderdag 24.03 | 22u30 | UP Circus & Performing Arts 

Vrijdag 25.03 | 17u | UP Circus & Performing Arts 

Vrijdag 25.03 | 22u30 | UP Circus & Performing Arts 

 
 
LE SOLO – LUCIE YERLÈS & GASPAR SCHELCK (BE) 
 
Het Circus en zijn emoties, speciaal voor jou ontcijferd! 
 
#conferentie #demonstratie #deconstructie #droom 

 

Donderdag 24.03 | 19u | Huis van Culturen en Sociale Samenhang 

 

 

https://upupup.be/show/membre-fantome/
https://upupup.be/show/juventud/
https://upupup.be/show/resonance/
https://upupup.be/show/resonance/#costards
https://upupup.be/show/resonance/#interconnexion
https://upupup.be/show/resonance/#loisdelaphysique</p>
https://upupup.be/show/tout-rien/
https://upupup.be/show/le-solo/
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LOW COST PARADISE – CIRQUE PARDI (FR) 
 
Midden in deze chaotische tijden, laten we dansen tot het einde! 
 
#feest #muziek #actie #eeuwigheid #tent 
 

Donderdag 24.03 | 19u | UP Circus & Performing Arts 

Vrijdag 25.03 | 21u | UP Circus & Performing Arts 

Zaterdag 26.03 | 19u | UP Circus & Performing Arts 

Zondag 27.03 | 19u | UP Circus & Performing Arts 

 
 
IDYLLE – COMPAGNIE KS (FR) 
 
Een liefdesverhaal gebreid met Circus-ingrediënten, we smelten! 
 
#love #complementariteit #plezier #uitdaging  
 

Vrijdag 25.03 | 19u | Théâtre Marni 

 
 
BAKÉKÉ – FABRIZION ROSSELLI (FR) 
 
Ben je klaar om de grote beker te pakken? 
 
#virtuositeit #dagelijks #jongleren #clown 
 

Zaterdag 26.03 | 15u | BRONKS 

Zondag 27.03 | 15u | BRONKS 

THÉÂTRE DE PAPIER – RAUXA (ES) 
 
Een heel circus geboren uit een beetje lijm en papier! 
 
#emotie #do-it-yourself #spot   
 

Zaterdag 26.03 | 17u | Le Jacques Franck 

 
 
M.E.M.M – ALICE BARRAUD & RAPHAËL DE PRESSIGNY (FR) 
 
Het Circus op zijn gevoeligst om trauma te overwinnen. 
 
#veerkracht #liefde #transormatie #gevoeligheid 
 

Zaterdag 26.03 | 21u | Théâtre Varia 

Zondag 27.03 | 21u | Théâtre Varia 

 
 
LE CHAT DE SCHRÖDINGER – BACK POCKET (BE) 
 
Twee mannen opgesloten in een glazen kubus. Zoals wij? 
 
#ervaring #acrodans #beperking #vrijheid 
 

Zaterdag 26.03 | 21u | UP Circus & Performing Arts 

Zondag 27.03 | 17u | UP Circus & Performing Arts 

 
 

https://upupup.be/show/low-cost-paradise/
https://upupup.be/show/idylle/
https://upupup.be/show/bakeke/
https://upupup.be/show/theatre-de-papier/
https://upupup.be/show/memm/
https://upupup.be/show/le-chat-de-schrodinger/
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DE L’AUTRE CÔTÉ – LA BÊTE À PLUMES (BE) 
 

Duik in de verf... je zult kleuren winnen! 

 

#expressionnisme #fantasie #3D #jongleren 
 

Zondag 27.03 | 17u | Huis van Culturen en Sociale Samenhang 

  

https://upupup.be/show/de-lautre-cote/
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3. FOCUS PROS: VIER DAGEN ONTMOETINGEN EN UITWISSELINGEN 
 
22 > 25.03 
 
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, verspreid 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. De 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. 
 
 

Meer info en het volledige programma vind je hier. 
 

Inschrijven kan hier. 
 
 
 
 

4. PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

UP Festival 17    15 > 27.03  Op verschillende locaties in Brussel 

 

Programma & Tickets op: upupup.be. 

 

Het tijdschema van de voorstellingen maakt het mogelijk verschillende voorstellingen op 
dezelfde dag/avond aan elkaar te koppelen. 
 

Reservatie van perstickets:  https://upupup.be/festival/presse/#ticketspresse. 
 

Visuals en video’s: https://upupup.be/festival/presse/#kitvideos. 
 

 

UP Circus & Performing Arts 

Ossegemstraat 50 

1080 Sint-Jans-Molenbeek  

https://upupup.be/wp-content/uploads/2022/02/UP-FESTIVAL-_-FOCUS-PROS_PROGRAMMA-_NL.pdf
https://www.eventbrite.be/e/focus-pros-up-festival-2022-tickets-269609568477
https://upupup.be/festival/
https://upupup.be/wp-content/uploads/2022/02/UP-FESTIVAL-Navettes_17022022.pdf
https://upupup.be/festival/presse/#ticketspresse
https://upupup.be/festival/presse/#kitvideos
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General Manager: Séverine Provost    beculture.be 
Project Coordinator: Florien Dooms   facebook.com/beculture 
florien@beculture.be - +32 494 87 71 09   instagram.com/beculture 
info@beculture.be - +32 2 644 61 91    twitter.com/beculture 

 


