Persbericht
Lancering campagne TREZART 2014
Uitnodiging toonmoment in Mol centrum
Voor de 26ste editie zal je de ooh’s en de aah’s weer luid horen klinken op het Zilvermeer in Mol!
Geniet van de gezellige sfeer op het strand of van de rust in de bossen. Sta versteld van de
acrobatische krachttoeren of ga helemaal op in de wereld van dans en theater.
De Clown
De clown staat dit jaar centraal. Laat je verrassen door de verschillende vormen van clownerie. Vaak
grappig en absurd, maar soms ook kritisch, ironisch en tenenkrullend.
Op zaterdagavond sluiten we af met een spetterend vuurwerk. En zondag is familiedag: ouders
genieten van cultuur en ontspanning, terwijl de kinderen zich amuseren in het kinderdorp: er is
grime, er zijn kindervoorstellingen, en wie zin heeft om zelf de circusartiest uit te hangen, kan zich
uitleven in een van de circusworkshops! Kinderen jonger dan 12 mogen trouwens het hele weekend
gratis binnen.
Van amusant tot adembenemend, van bombastisch tot bescheiden, van statig tot stemmig: Trezart is
er voor jong en oud!
En festivalpeter Geert Vermeulen, bekend van De Nieuwe Snaar,… die zag dat het goed was.
Toonmoment Mol centrum
Op donderdagavond 19 juni lichten wij een tipje van de sluier op. Compagnie WOEST trakteert ons
op een voorproefje van de voorstelling die zij brengen tijdens het festival.
In een kort toonmoment nemen zij de toeschouwers mee op een parcours door het centrum van
Mol. Kom mee genieten van deze combinatie tussen dans en theater die balanceert op de grens met
de realiteit.

Meer info
www.trezart.be
www.facebook.com/TREZART.BE

Praktische info
TOONMOMENT WOEST
Donderdag 19 juni, 19u
Mol centrum, start parcours: Corbiestraat 43, Mol
TREZART
Zaterdag 13 en zondag 14 september 2014
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