
DIT WAS 2022

in de werkplaats van Miramiro



(c) Annelies Vanhove

39 
gezelschappen

 
144 

artiesten
 

32 x creatie
13 x labo

2 dagen na het vieren van de
jaarwissel ging onze residentie-
werking opnieuw van start. Dit jaar
kon onze werkplaats maar liefst 
 323 residentiedagen aanbieden,
waarin de wildste ideeën werden
uitgewerkt.

De kalender zat propvol met
nieuwe creaties en laboresidenties.
Reeds gekende maar ook minder
gekende gezichten passeerden de
revue.

Residenties

(c) Grensgeval

toonmomenten

Wie wil sluit zijn residentie af met een
toonmoment voor publiek. Dit jaar
hielden we 16 toonmomenten voor
zowel professioneel, als niet-
professioneel publiek. 

Jullie vragen, wij draaien! In totaal
kwamen 409 bezoekers kijken naar
onze toonmomenten van de nieuwste
creaties.

IN CIJFERS

Sessie dossierschrijven

Op 15 juli mochten we de eerste sessie 'Creatiedossiers schrijven voor het
Circusdecreet' hosten. Deze sessies zijn een initiatief van Circuscentrum. 

Artiesten luisterden aandachtig naar de gedetailleerde uitleg van onze eigenste
Machteld De Smet. Katleen Ravoet deelde haar ervaringen en Miramiro
hamerde vanuit de werkplaatservaring op het belang om de dialoog met
potentiële partners aan te gaan. Want wie niet vraagt...



Smells Like Circus 

Het nieuwe jaar nam een
razende start voor Miramiro. Nog
maar net   ontwaakt van de
laatste lockdown, gingen we van
start met Smells Like Circus. 

3.300 bezoekers

13
voorstellingen

1 afterparty
3 toonmomenten

7 verschillende
locaties
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Smells likE dialogue

In samenwerking met Circuscentrum
en The Circus Dialogues (Continued)
koppelden we een vierdaags
reflectieprogramma aan Smells Like
Circus.
 
De focus van het programma voor
professionelen lag in lijn met de rode
draad van het festival: queerness in
de circusgemeenschap.

save the dateS

Noteer alvast in jullie agenda's: 14
tem 18 juli 2023 staat ons jaarlijkse
zomerfestival gepland.

Van 17 tem 20 januari 2024 zijn we
terug voor een volgende editie van
Smells Like Circus.

Je hoort het goed, dit jaar
organiseerden we niet één, maar
twee circusfestivals. 

Van 1 tem 6 maart openden we   
de deuren voor queer artiesten,
topics en kunstvormen. 
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IN CIJFERS



Na 3 jaar konden de Gentse
Feesten eindelijk weer doorgaan,
en dus ging Miramiro er ook met
volle gas tegenaan, van 15 
tem 19 juli, voor het 
Zomerfestival. 

Zomerfestival

24.435 bezoekers

19 voorstellingen
64 opvoeringen
1 toonmoment
5 installaties

14 verschillende
locaties

IN CIJFERS
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meet and mingle apEro

Dit jaar voegden we een de Meet &
Mingle apéro toe aan het professionele
programma. De kans bij uitstek om
artiesten en programmatoren samen te
brengen.

PRO's @ Miramiro

In totaal registreerden er zich dit
jaar 29 professionals. Zo kregen
we onder andere bezoek uit
Zuid-Korea, Nederland, Spanje,
Zwitserland, Frankrijk en Letland.

Met grote trots
presenteerden we maar
liefst 6 creaties die uit
de werkplaats kwamen. 
Op en rond het
festivalhart kon men
genieten van een
gevarieerd aanbod voor
jong en oud. 

Planeet Sierk

Circusplaneet organiseerde
samen met Miramiro Planeet
Sierk. Zij brachten 4 dagen lang
circusworkshops en een heus
cabaret naar ons plein. De
jongeren van de productie
'Conspiracy' kreeg op Miramiro
een podium.



KANTINE

Wie afgelopen jaar een residentie had
bij Miramiro zag ons waarschijnlijk al in
de potten roeren. Wegens gekende
redenen kwam onze kantine weliswaar
met wat vertraging       op gang, maar
onze wekelijkse get-together is intussen
onmisbaar geworden. 

We leren jullie graag allemaal wat beter
kennen. Meer van dat in 2023!

programmatorendag

Miramiro nam op 17 oktober
voor de 2de keer deel aan de
Gentse Programmatorendag. 

Samen met 17 andere Gentse
huizen presenteerden we  13
circuscreaties aan een bont
gezelschap van  88
programmatoren op zoek
naar inspiratie voor het
volgende cultuurseizoen. (c) Steven De Jonge

79 monden

IN CIJFERS

32 KG saus

16x samen aan
tafel

(c) Jasper van het Groenewoud

MASTERCLASS CIRCUS & GELUID

Van 7 tem 9 december doken 12
nieuwsgierige kandidaten de
driedaagse masterclass Listening in
motion in. Aan de hand van
verschillende oefeningen ontdekten ze
samen hoe geluid toegepast kan
worden in hun (toekomstige) creaties.

In de volgende editie van het
Circusmagazine lees je hierover meer.
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kersfeest

We sloten het jaar af met een knaller
van formaat. Ruben Mardulier en Mimi
Wascher haalden alles uit te kast om
het feest van het jaar te geven.

Tijdens het feestje op 16 december
ontvingen Brik Tu-Tok en Jacopo voor
performances, er was aerobics en
Jurassic Park met de allergrootste
kersthits. We hebben er enorm van
genoten om iedereen terug te zien en
zullen nog een lange tijd terugkijken
op deze gezellige avond.

NETWERKEN

We babbelden heel wat af in 2022       
 met collega's in binnen en buitenland. 

Van 'DIVE' training met Circostrada in
Portugal, een Catalan Journey,
Focus(sen) op Frankrijk, overleggen
met de Werkplaatsen en
Circuscentrum, tot het Gents
Kunstenoverleg en een Gents
Circusoverleg (hoewel deze nog wat
liefde nodig heeft). 

Circ'UIT groeide met 4 nieuwe
partners en ondersteunt 2 nieuwe
circus creaties voor openlucht. 
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OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten, van nieuwe projecten, etc?
Hou dan onze sociale media en website regelmatig in de gaten of schrijf je in
voor onze nieuwsbrieven.


