Persbericht
Cultuur en natuur ontmoeten elkaar op Trezart:
de Kempen als inspiratiebron
In het voorjaar ontvangt straatkunstenfestival Trezart gezelschappen en artiesten die op
locatie aan een nieuwe voorstelling werken. Momenteel zijn de luchtacrobaten van
Fullstop Acrobatic Theatre te gast in Mol. Trezart gaat dit jaar door op 13 en 14 september
aan het Zilvermeer in Mol.
Voor de 26e maal brengt Trezart het beste uit de wereld van circus en straattheater naar de
Antwerpse Kempen. Het groene domein van het Zilvermeer biedt de gezelschappen en artiesten heel
wat mogelijkheden wanneer ze hun voorstelling spelen, maar ook wanneer ze een voorstelling
maken. Al verschillende jaren ontvangt Trezart artiesten in residentie die op locatie aan een
voorstelling komen schaven en timmeren. Ook in 2014 doet het Zilvermeer dienst als inspiratiebron.
Theater in de lucht
Deze week geeft Fullstop Acrobatic Theatre de aftrap van het residentieseizoen. Dit duo
luchtacrobaten stond in 2012 al op het strand van Trezart met hun act Waiting on you. Momenteel
werken ze aan een nieuwe voorstelling gelardeerd met luchtacrobatie, jonglerie, theater en dans. Nu
zaterdag licht het gezelschap al een eerste tip van de sluier: pers en bezoekers zijn uitgenodigd voor
een openbare repetitie. Het is mogelijk om foto’s te nemen en de artiesten te interviewen.
Waar dans en kunst elkaar ontmoeten
Dansgezelschap Dogwolf is een vaste waarde op Trezart: het gezelschap creëerde voor de voorbije
vijf edities een voorstelling geïnspireerd op een specifieke plek op het Zilvermeer. Ook dit jaar is
Dogwolf erbij, en ze hebben Sylvain Vaes meegenomen, die eveneens al op Trezart stond met zijn
kunstinstallaties. Een ontmoeting tussen moderne dans en kunst: interessant, confronterend en
inspirerend.
Poëtische fictie
Imaginaire koppels, vergeten herinneringen, een moment dat eeuwig lijkt te duren: met deze
elementen gaat de Franse fotograaf-kunstenaar, Fabien Gruau, aan de slag. Via foto’s, geluiden en
muziek neemt hij de bezoeker mee op tocht. Fabien is te gast bij Trezart en laat zich voor zijn
kunstproject inspireren door het Zilvermeer.
Creëren in schoonheid
Theatergroep Tekkel is een Gents gezelschap opgericht in 2009 onder het motto Creating Beauty.
Via samenwerkingen met kunstenaars verwezenlijkt het gezelschap theatrale dansvoorstellingen en
fysieke theaterproducties. Later dit jaar put het collectief hiervoor inspiratie uit de natuur van het
Zilvermeer.
Praktische info
TOONMOMENT FULLSTOP ACROBATIC THEATRE
Zaterdag 8 maart om 16u
Sunparks Kempense Meren – Mol (sporthal in het zwembadgebouw)
TREZART

Zaterdag 13 en zondag 14 september 2014
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Mol, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol
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