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VRIJ 15 JULI • 19u - Circuskerk Malem 
Planeet Sierk Wijkt Uit 
MA 18 / DI 19 JULI • 15u & 18u - Spaanskasteelplein

GRATIS / Alle leeftijden / 30 min

LONE – Luuk Brantjes  

LONE is een circussolo die 
de dunne lijn tussen alleen 
zijn en eenzaamheid  
uitbeeldt. Luuk Brantjes 
combineert in deze  
voorstelling een innovatieve 
bascule structuur en  
zichzelf. Zo verruimt hij de 
grenzen van wat een  
bascule is en kan zijn.

A circus solo about finding 
a balance between being 
alone and being lonely.

© Manon Verplancke

VRIJ 15 TEM ZA 23 JULI (RUSTDAG WOE 20 JULI) • 
20u30 Coyendanspark (Circustent)

+ 26 jaar: €15 / -26 jaar: €12
Alle leeftijden / 90 min

SWING – Circus Ronaldo  

Swing maakt de 
scène vrij voor een 
nieuwe generatie van 
Circus Ronaldo. 
Nanosh Ronaldo  
creëert de sfeer van 
circus en variété uit 
de jaren ’40 met een 
groep jonge  
circus-artiesten. 
Verwacht je aan een 
cabaretvoorstelling 
vol humor, dynamiek 
en speelsheid.

© Benny De Grove

Circus Ronaldo’s young blood takes the stage and 
brings us back to the 1940’s.

L’ÂNE ET LA CARROTE 
Lucho Smit/Galapiat Cirque  

Leeuwentemmer, cowboy, 
trapezist, acrobaat, koord-
danser… Circusartiest 
Lucho wil het allemaal zijn. 
Een obsessieve zoektocht 
voorbij de grenzen van het 
circus. Hoeveel kan één 
man aan? Sneller, hoger, 
verder… Of is het een 
onmogelijke opdracht?

An acrobat exploring the  
boundaries of circus.  

© Sébastien Armengol

VRIJ 15 / ZA 16 JULI • 20u - De Centrale – Turbinezaal

+ 26 jaar: €15 / -26 jaar: €12
+6 jaar / 75 min / NL gesproken

HEAVY MOTORS  
Société Protectrice de Petites 
Idées 

Heavy Motors is iets 
dat lijkt op een  
auto-tuning event. 
Maar dan eentje met 
bloemen, linten voor 
ritmische gymnastiek 
en slechts drie  
deelnemers. Een  
voorstelling met een 
bijna gerepareerde 
auto, een kat in de 
motor, bijna 
indrukwekkende 
acrobatie, theater 
zonder diploma maar 
vooral veel verbeelding.© Jeanne Paturel

Safe and unlicensed. Heavy Motors takes us to 
something that seems like a car-tuning event 
with flowers and ribbons.

VRIJ 15 / ZA 16 / ZO 17 JULI • 21u45
Floraliënhal (Citadelpark)

+ 26 jaar: €10 / -26 jaar: €8
+7 jaar / 50 min

ODYSSEUS 
De Machienerie 

ZA 16 / ZO 17 JULI • 15u & 18u  
Spaanskasteelplein

GRATIS / +8 jaar / 50 min 

Odysseus toont een episch 
spel tussen goden en een 
eenzame zeereiziger. Met 
elke worp van de  
dobbelsteen sturen ze het 
lot van een man die  
iedereen beet neemt. Kan 
hij alle obstakels op zijn 
tocht over de wildste  
wateren overwinnen?   
Na het verbeeldende  
kermisdorp Carnivale vol 
buitengewone molens en 
verbazingwekkende 
wezens, waagt  
De Machinerie zich aan hun 
versie van het oerklassieke 
verhaal van Odysseus.  

Behold an epic game 
between the gods and 
a lonely traveler at sea. 

© Joke Vandenheuvel

ALLEEN – Joren De Cooman 

ZA 16 / ZO 17 JULI • 16u & 19u 
Kazematten  
GRATIS 
Beperkte capaciteit / Gratis tickets te verkrijgen 
aan de infostand (Coyendanspark) vanaf 60’ voor 
aanvang van de voorstelling / Max 2 tickets per 
persoon

+8 jaar / Kinderen onder begeleiding van een  
volwassene / Deze voorstelling is uiterst participatief 
en kan enkel slagen indien er genoeg volwassenen 
aanwezig zijn die voldoende draagkracht kunnen 
voorzien  
30 min 

ALLEEN is de eerste  
solovoorstelling van Joren. 
Wat als de bascule, één 
van de meest spectaculaire 
circusdisciplines, gestript 
wordt tot 2 dingen: een 
man en een plank? Hij laat 
het spektakel van de  
bascule achterwege, net 
zoals een springpartner. 
Met als doel te kunnen 
vliegen, heeft hij jullie 
hulp nodig. Samen met 
het publiek vormt Joren 
een nieuw collectief. A man and a bascule, 

but no partner. Can 
you make him fly? 

© Tom Herbots 

EXIT – Circumstances 

Vier individuen bewegen 
zich doorheen een grote, 
indrukwekkende installatie 
met een draaiende muur 
en zwevende deuren. Ze 
komen toe en vertrekken, 
verschijnen en verdwijnen. 
Deze voorstelling toont 
hun ontmoeting wanneer 
ze één collectief pad 
belopen.  
 
EXIT is een spannende, 
impressionante en fysieke 
circus- en dansvoorstelling 
waar beweging,  
partneracrobatie en 
balansbord samenvloeien. 

ZA 16 / ZO 17 JULI • 16u30 & 21u 
Sint-Baafsdorp 

GRATIS / +8 jaar / 55 min 

EXIT is a nerve-racking circus and dance  
performance, in which four circus artists move in 
an impressive installation with a revolving wall 
and floating doors. 

© William Blenkin

© StudioH/VidéoH

UMWELT 
Compagnie Endogène

Na 2 weken  
creatieresidentie kan je 
sneak peek ervaren van 
de spiksplinternieuwe  
creatie ‘Umwelt’. Een voor-
stelling die in het najaar 
2022 in première zal gaan.  
 
Een menselijk wezen gaat 
al dansend in dialoog met 
tijd, oorsprong, dierlijkheid 
en menselijkheid. Een 
dans van metamorfose. 

Umwelt portrays the passion of a juggler for his 
discipline.

VRIJ 15 JULI • 18u - De Expeditie - BOX

GRATIS met beperkte capaciteit
Toonmoment / Reservatie via website /  
Alle leeftijden / 40 min

ZA 16 / ZO 17 JULI • 17u & 20u 
Koningin Astridpark  
GRATIS / Alle leeftijden / 20 min 

ZA 16 / ZO 17 JULI • 23u 
Spaanskasteelplein  
GRATIS / +6 jaar / 60 min  

MA 18 / DI 19 JULI • 14u tot middernacht 
Coyendanspark (installatie)  
GRATIS / Alle leeftijden 

VRIJ 15 JULI • 18u - Circuskerk Malem 
Planeet Sierk Wijkt Uit 
MA 18 / DI 19 JULI • 16u30 - Spaanskasteelplein 
WOE 20 JULI • 14u30 - Titannick site, Nieuw Gent 
Planeet Sierk Wijkt Uit  
GRATIS / Alle leeftijden / 20 min

ZA 16 JULI • 14u30 
AZ Sint-Lucas (aan de parkeertoren) 
ZO 17 JULI • 14u30 
WZC De Vijvers (Gentbrugge)  
GRATIS / +5 jaar / 40 min 

YIN ZÉRO – Compagnie Monad

LOOP – Stoptoï

EXO – Experiment 
Camiel Corneille

CONSPIRACY – Circusplaneet 

A 2 MÈTRES
ADM 

LOOP is een jongleer 
concert met groovy worpen 
en funky blikvangers, op 
een bedje van rock ’n roll. 
Twee jongleurs en een 
drummer spelen een setlist 
van jazzy sounds tot 
garage rock, van speels tot 
absurd jongleren om te 
eindigen met een serenade 
voor de kleinste balletjes 
en ringetjes ter wereld. 
Vergeet je oordopjes niet 
mee te nemen!

Neem een kijkje in het 
onderzoek van Camiel 
Corneille naar de  
‘super-mens’. Tijdens dit 
experiment gaat hij op 
zoek naar hoe maakbaar 
wij zijn als mensen? EXO is 
een kinetisch kunstwerk 
waar Camiel als performer 
een fysieke reactie op 
geeft.   
In het kader van dit  
onderzoek zullen  
gedurende deze dagen 
performances plaatsvinden. 
Hou onze sociale media in 
de gaten om te ontdekken 
wanneer.  

Drie elementen. Twee 
acrobaten op een Chinese 
mast en zuurstof, het 
onzichtbare dat overal 
rondom ons hangt en toch 
ontbreekt in het lichaam 
van Jesse Huygh. Met hulp 
van Rocio laat Jesse zien 
dat we ons niet moeten 
laten leiden door angst 
maar door onze dromen. 
Zelf getroffen door 
mucoviscidose, toont Jesse 
de kracht van hoop.  
 
A 2 mètres gaat over 
zichzelf ontdekken, elkaar 
helpen en leren om hulp 
vragen en kracht vinden in 
de kwetsbaarheid van ons 
bestaan. Een ontroerende 
voorstelling over 
grootmoedige momenten 
die mensen toestaan zich 
mens te voelen.  

In deze voorstelling van 
jongleren en derwisjdans, 
blijven twee lichamen  
constant draaien. 
Laat je meenemen in een 
moderne trance, een  
ritmische hypnose 
gevormd door hun  
choreografie. Yin Zero is 
een subtiele balans tussen 
jongleren, dansen en 
muziek. 

Two juggling dervish 
dancers take you into  
a modern trance. 

Juggling and rock ‘n roll! 

EXO is a research on 
symbiosis between 
human and object, in 
this case a kinetic art 
work.

When oxygen gives 
you life, how can you 
live without?

© Emmanuelle Tricoire

© Robin Montrau

© Camiel Corneille

In Conspiracy zoeken 6 
jongeren tussen 12 en 16 
jaar een manier om zich 
samen in beweging te 
 zetten. Ze experimenteren 
met flowersticks, gaan op 
zoek naar hun eigenheid, 
maar vooral hoe ze 
 kunnen samenwerken en 
samenspannen. 

Na de voorstelling in de 
Circuskerk Malem en 
Tittanick kan je zelf aan de 
slag met flowersticks en 
ander circusmateriaal in 
een begeleide workshop. 

The youngsters of 
Circusplaneet are the 
future of circus.  

© Circusplaneet

© Patrick Lemineur

MA 18 / DI 19 JULI • 16u, 17u30 & 20u  
Startpunt: Coyendanspark (infostand)  
Wandelvoorstelling met beperkte capaciteit: 
Gratis tickets te verkrijgen aan de infostand 
(Coyendanspark) vanaf 60’ voor aanvang van de 
voorstelling / Max 2 tickets pp  
GRATIS  / +6 jaar / 30 min 

ON POINT – Circumstances 

Wie kan het langst blijven 
staan zonder zijn  
evenwicht te verliezen? Op 
de meest absurde,  
impressionante en gevaarlijke 
manier spelen twee 
 acrobaten dit spel.  
Je balans houden tussen, 
boven, onder, op en tegen 
elkaar. Wat begint als een 
spel, ontwikkelt tot een 
uitdaging.

An absurd, dangerous, acrobatic and  
balanced duet.

© Jonas Vermeulen 

MA 18 / DI 19 JULI • 19u - Astridpark  
Woe 20 JULI • 16u - Tittanick site, Nieuw Gent 
Planeet Sierk Wijkt Uit  
GRATIS / Alle leeftijden / 35 min

FA – Amoukanama Circus

In FA komen verschillende 
culturen en tradities tot 
leven, zowel acrobatisch, 
muzikaal als choreografisch. 
Deze groep vurige  
individuen gaan als 
 verenigde groep op 
 menselijk avontuur, op 
zoek naar een langverwachte 
nieuwe wereld. 
Amoukanama is een 
Belgisch-Guinees collectief 
dat bruggen bouwt tussen 
Europa en Afrika via circus. 

FA, different cultures and traditions come to life 
in an acrobatic, musical and choreographic way.

© Marjolein Prins 

MA 18 / DI 19 JULI • 20u00 - Danspunt 

+ 26 jaar: €15 / -26 jaar: €12
+8 jaar / 60 min 

SAWDUST SYMPHONY – 
Michael Zandl, David Eisele & 
Kolia Huneck 

Sawdust Symphony gaat 
over het menselijk verlangen 
om te creëren: het proces 
van visie tot  realisatie, de 
tragedie van werk en de 
relatie tussen gereedschap 
en mens. Drie geobsedeerde 
personages nemen het 
publiek mee in een unieke 
‘ doe-het-zelf’ ervaring 
waarin zij de eigen  
werkruimte én zichzelf 
ontdekken en transformeren. 
Een intense dialoog tussen 
voldoening en frustratie 
met een vleugje benzine.

Wood, hammers, and 
object manipulation. 
Sawdust Symphony is 
a confrontation 
between craftmanship 
and circus. 

© Jona Harnischmacher 

Planeet Sierk verhuist van het Baudelopark naar 
het Coyendanspark! In 2019 konden we voor het 
eerst proeven van de workshops van Planeet 
Sierk, maar dit jaar breiden we samen verder uit. 
 
Workshops 14u – 17u • Doorlopend 
 
Circusplaneet ontwierp een unieke circusmachine 
die tijdens Planeet Sierk op volle toeren zal 
draaien. Voer je geleerde trucs op als een echte 
circusartiest in de showpiste en dan volgt er een 
stevig applaus. Dat klinkt als bucketlist-materiaal! 
 
Cabaret Planeet Sierk • 17u30 / 45 min 
 
Planeet Sierk verwent je met een gratis cabaret-
voorstelling voor de hele familie. Een wervelend 
spektakel met circus, theater, muziek en  
volksvertier als hoofdingrediënten.  
 
Planeet Sierk Wijkt Uit 
Naast de workshops en het cabaret in het 
Coyendanspark slaan Circusplaneet en Miramiro 
de handen in elkaar om het feestgedruis ook naar 
de Gentse wijken te brengen.  

PLANEET SIERK 
– Circusplaneet 

ZA 16 / ZO 17 / MA 18 / DI 19 • Doorlopend 
Coyendanspark (Groene Kerk)  
GRATIS / Alle leeftijden 

Circusplaneet 
presents Planeet 
Sierk. Enjoy an 
afternoon of circus 
workshops and a 
daily cabaret for 
the entire family  

MA 18 / DI 19 JULI • 20u30  
Sint-Baafsdorp  
GRATIS / +6 jaar / 50 min

CLAN CABANE
La Contrebande

Een bevriende groep  
acrobaten vindt hun innerlijk 
kind terug en herontdekken 
het plezier dat hun  
samenbrengt. Samen  
bouwen ze een eigen 
wereldje, als een kamp vol 
verhalen, spel en avontuur.   
In 2018 zagen we  
hoogvliegende stunts van 
Bal Trap. Eindelijk komt 
deze knotsgekke bende 
terug voor nog meer  
ongecompliceerd  
spectaculair acrobatisch 
circus.  

Enjoy this no nonsense, acrobatic playdate! 

© Théo Lavanant

MA 18 / DI 19 JULI • 23u 
Spaanskasteelplein  
GRATIS / +10 jaar / 45 min

RENÉ – Sinking Sideways

In René zien we twee 
 lichamen constant 
 synchroon bewegen en 
nooit stilstaan. Sinking 
Sideways nodigt het 
publiek uit om deze  
ritmische bewegingen te 
volgen. Om zo in een 
trance gezogen te worden 
en de dezelfde beweging 
keer op keer te  
(her)ontdekken, te 
 verdwalen in de details. 

Two bodies in space, constantly moving in sync, 
never standing still 

© Jona Harnischmacher

PRET – PARK 

Uitblazen in het Festivalhart 

© Club Tropicana

Het kloppend hart van 
Miramiro, waar je elkaar 
kan ontmoeten bij een 
drankje en een hapje –  
biologisch en/of lokaal. 
Kom er tussen de 
voorstellingen door  
genieten van rust en  
gezellig samenzijn. 
 
Onder de gezelligste tent 
van de ruime omgeving 
geniet je van een streepje 
muziek en ’s avonds ga je 
naar huis met een  
onvergetelijke herinnering 
dankzij onze retro 
fotocabine. Trek de gekste 
bekken in de Photomatique. 

© Gaetan Dardenne

Welkom op ons  
speelterrein! Elke dag 
vanaf 14u worden jouw 
namiddagen in het 
Coyendanspark gevuld 
met speelplezier, voor 
grote en kleine kinderen. 
Zwemmen in het ballenbad, 
klauteren op de grote 
springballen, zandkastelen 
bouwen of een stomende 
private pool party! Plezier 
voor jong en oud  
gegarandeerd in ons 
festivalhart.  
Breng zeker je zwemkledij 
en een handdoek mee! 

ZA 16 / ZO 17 / MA 18 / DI 19 JULI • 14u tot 20u 
Coyendanspark 

GRATIS / Alle leeftijden 

Fun for young and old 
in the heart of the 
festival. 

ZA 16 / ZO 17 / MA 18 / DI 19 JULI  
14u tot middernacht 
Coyendanspark  

The beating heart of 
Miramiro, a place 
where you can enjoy 
an organic bite & 
drink.

© Gaetan Dardenne
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PRAKTISCHE INFO

INFOSTAND
De infostand bevindt zich in het Coyendanspark vanaf za 16 tem 
di 19 juli, telkens van 14u tot 22u. 
Hier kan je terecht met al jouw vragen en kan je tot 1u voor aanvang 
van de voorstelling tickets kopen.

TOEGANKELIJKHEID

We adviseren rolstoelgebruikers om contact op te nemen via  
miramiro@miramiro.be of 09 324 36 63 bij aankoop van een ticket voor 
betalende voorstellingen. Zo kunnen we jullie de beste plekjes bezorgen 
en jullie bezoek vlekkeloos laten verlopen.

 MADE AT MIRAMIRO

Alle voorstellingen die we ondersteund hebben, krijgen een ‘Made at 
Miramiro’-label. Ontdek de vruchten van al het harde werk in onze 
circuswerkplaats.

VLIEG IS HET LABEL VOOR 
FAMILIES MET KINDEREN TOT 
12 JAAR

TOEGANKELIJK VOOR 
ROLSTOELGEBRUIKERS

TOEGANKELIJK VOOR 
ROLSTOELGEBRUIKERS MITS 
BEGELEIDING

TOEGANKELIJK VOOR MENSEN 
MET AUDITIEVE BEPERKING

TOEGANKELIJK VOOR MENSEN 
MET VISUELE BEPERKING

TOEGANKELIJK VOOR MENSEN 
MET VERSTANDELIJKE 
BEPERKING

TOEGANKELIJK VOOR MENSEN 
MET GELEIDEHOND

TICKETS

Tickets kunnen online aangekocht worden via www.miramiro.be. Online 
verkoop wordt 1u voor aanvang van de voorstelling afgesloten.

Last minute: als er nog plaatsen zijn voor de voorstelling kan je vanaf 
30 minuten voor aanvang tickets kopen bij de vrijwilliger aan de ingang. 
Je herkent ze aan hun groene T-shirts. Voor SWING kan je je wenden tot 
de infostand. Wij vragen om gepast geld te voorzien.

Meer info en voorwaarden vind je via onze website.
www.miramiro.be

OVERZICHT LOCATIES:

1  De Expeditie (Dok Noord 4F)

2  Circuskerk Malem 
 (Oud-Strijderslaan 1)

3  Coyendanspark 

  Circustent

  Infostand

  Groene Kerk

  Festivalhart

4  De Centrale (Kraankindersstraat 2)

5  Floraliënhal (Familie van 
 Rysselberghedreef 2/bus 3)

6  Spaanskasteelplein

7  Sint-Baafsdorp

8  Astridpark (Ferdinand Lousbergkaai – 
 naast Lousbergmarkt)

9  Kazematten (Kazemattenstraat 17)

10 Danspunt (Sint-Salvatorstraat 18a)

Met dank aan!
WE BEDANKEN 

ONZE FANTASTISCHE 
VRIJWILLIGERS, ZONDER 
WIE DIT FESTIVAL NIET 
MOGELIJK ZOU ZIJN.

Met steun van: 

VRIJDAG 15 JULI ZATERDAG 16 JULI ZONDAG 17 JULI MAANDAG 18 JULI DINSDAG 19 JULI
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