Bekendmaking programma TREZART 2014
Maak kennis met de verschillende vormen van clownerie tijdens TREZART 2014!
Op 13 en 14 september vindt de 26ste editie van het internationaal straatkunstenfestival, TREZART
plaats. De clown staat dit jaar centraal. Naast een aantal clown acts, wordt het programma stevig
aangevuld met dans, theater, muziek, acrobatie, …
Geniet van de ontspannende sfeer op het strand met gezellig terras of van de theatrale ‘rust’ in de
bossen. Sta versteld van de acrobatische krachttoeren of ga helemaal op in de wereld van dans en
theater!

Een greep uit het programma.
Aan clownerie geen gebrek dit jaar! De verschillende vormen hiervan worden uitgespeeld in de
bossen en op het strand van het Zilvermeer.
De luguber uitziende clowns Kalash en Moumoute doen ons lachen tijdens hun trouwfeest. Niet
meteen de clowns van de kinderfeestjes zoals we ze ons voorstellen. Ze zien er angstaanjagend uit en
hun trouwfeest is eerder macaber dan romantisch te noemen, maar aan humor geen gebrek.
Boucherie Bacul lijkt een ouderwetse slagerskraam maar deze wordt al snel omgevormd tot een
huiveringwekkende slagerij. Echter zonder vlees, al zou je dat op het eerste zicht niet zeggen. Breng
zeker een bezoek aan deze vreemde beenhouwerij!
Ook knotsgekke humor en slapstick komen aan bod. Barto brengt een eerder klassieke
clownsvoorstelling. Met zijn technische stunts en grappige presentatie weet hij iedereen te bekoren.
Een niet te missen en originele one man show voor alle leeftijden. Cie Sterenn doet een aanslag op
de lachspieren. Zij brengen de lichte vorm van clownerie in een waanzinnige poppenkast.
Naast de clown acts is er ook dit jaar een groot aanbod aan acrobatie, straattheater, dans en muziek.
En wees voorbereid want het mag dan nog geen Kerstmis zijn, toch verschijnt Jezus op het festival!
Nieuw Lef presenteert Jesus’ Miracle Lab!
Zondag is familiedag
Kinderen (-12 jaar) mogen gratis binnen tijdens het volledige festival-weekend. Zij kunnen mee
genieten van de shows, de muziek, acrobatie, clownerie, …
Op zondag staan de kids centraal en wordt het vast programma uitgebreid met randanimatie op
maat van kinderen. Naast grime, kunnen zij ook zelf aan de slag als circusartiest.
Tickets: http://www.trezart.be/nl/ticket-info
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