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EUROPA VERENIGD OP TREZART
Op 14 en 15 september staat Trezart er weer met een programma als een kleurenpalet: de
diversiteit overheerst met genres die variëren van straattheater en acrobatie over moderne dans
en theater tot illusionisme en muziek. Met deze eerste lichting namen wordt het alvast een
Europees feestje. En even divers als het programma is, zijn ook de overnachtingsmogelijkheden in
de Molse regio om voluit te genieten van dit festivalweekend.

De eerste namen
België boven
De Belgen zijn de laatste jaren aan een sterk inhaalmanoeuvre bezig in de sector. Kwaliteit
gegarandeerd!
De Gehoornde Man doet zijn naam alle eer aan. Toch zijn het niet die hoorns waar je voor moet
uitkijken, want in zijn buurt zijn je gedachten en diepste geheimen niet meer veilig. En pas toch ook
maar op voor die contrabassist…
Studio Eclipse plooit zich ook terug op haar diepste gedachten en gaat de strijd aan tussen mens en
natuur. Met het water als hoofdrolspeler wordt dit een beklemmende voorstelling waarin drie
figuren hun evenwicht zoeken op een vlot, tussen elkaar, met de elementen. Deze voorstelling werd
in 2009 gecreëerd op het Zilvermeer waarna ze toen op het festival in première ging.

A la française
Als we de bakermat van het straattheater ergens moeten gaan zoeken, dan is het wel in Frankrijk:
het land met een artiest op elke straathoek.

Pascal Rousseau grijpt terug naar deze straattraditie. Met zijn lichaam als voornaamste werkmiddel
creëert hij een acrobatische act gelardeerd met humoristische toetsen. Het publiek wordt deel van
de act; de artiest wordt deel van het publiek.
En Compagnie Aristobulle voegt daar een snuifje magie aan toe. Vlak voor de neus van het publiek dat zijn ogen niet gelooft - betoveren ze de straathoek. Smijt er nog een vis bovenop en het wordt
een voorstelling die te absurd is om waar te zijn, maar te realistisch is om het niet te geloven!

Muzikaal Nederland
Nederland toont zich van zijn melodieuze kant met tenor Stenzel & meesterpianist Kivits. Twee erg
serieuze heren in rokkostuum en met vleugelpiano. Maar niets is wat het lijkt op Trezart, zo ook niet
dit klassiek concert: jazz, pop en folklore glippen binnen in het repertoire dat al snel absurde
dimensies aanneemt.

Dolkomisch Duitsland
Duitsland verlaat zijn strenge, stereotiepe zelf en waagt zich op Brits terrein. In het Wall Street
Theatre van Mr.Schultze en Mr. Schroeder zien we dat niet enkel de Britten een patent hebben op
droge humor. Strak in het pak zouden deze twee heren nochtans kunnen doorgaan voor twee
“perfect English gentlemen”. Maar weeral: niets is wat het lijkt…

Nieuwkomer Tsjechië
Alexander Zoltan zet Tsjechië op de kaart met een uniek instrument. De glasharp die Alexander
bespeelt, heeft hij zelf ontwikkeld op basis van het gelijknamige 18de-eeuwse instrument. Maar de
man is niet bang van wat concurrentie. Hij toont zijn publiek graag hoe je dit mysterieuze instrument
bespeelt.

Overnachten binnen budget
Zo divers als het festival is, zo verscheiden zijn de opties om Trezart te beleven. Een gemoedelijk
weekend met overnachting dichtbij het festivalterrein is een optie voor iedereen. Samen met
camping Zilvermeer, de Molse B&B’s en hotels Corbie, Priorij Corsendonk en Corsendonk de Linde
biedt Trezart overnachtingen aan die passen binnen ieders budget.
Dit alles en nog veel meer kan je rustig nalezen op de gloednieuwe website van het festival:
www.trezart.be .
Praktische info
Wat? TREZART
Waar? Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Mol, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol
Wanneer? Zaterdag 14 en zondag 15 september 2013
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