Dag allemaal,
Binnenkort start de ticketverkoop van onze gloednieuwe voorstelling van Solidariteitskoor Frappant,
dat vertelt over ‘het circus van het leven, de liefde en nog zo van die dingen’.
De wereld lijkt vandaag op een circus van dwaze
clowns,
vingervlugge
goochelaars
die
zakkenrollers
lijken,
onverantwoordelijke
evenwichtskunstenaars, acrobaten op het scherp
van de snee, trapezekunstenaars zonder net,
messenwerpers met slechte bedoelingen en een
orkest dat valse noten blaast terwijl de
circusdirecteur het publiek beledigt. En wij, wij
zitten erbij en kijken ernaar.
Of toch niet?
Wat als we het circus in eigen handen nemen?
Wat als clowns teder en melancholisch zijn? Wat
als goochelaars hoop uit hun hoed toveren en
evenwichtskunstenaars de balans zoeken tussen
droom en daad? Wat als messenwerpers dansers
worden, begeleid door een feestelijk orkest?
Wat als trapezekunstenaars als vrije vogels de
lucht doorklieven en de circusdirecteur
boodschapper wordt van de toekomst? En wat
als de liefde het leidmotief wordt dat iedereen
verbindt?
Onze ringmeester, 120 zangers en 15 muzikanten brengen in regie van Patrick Maillard een muzikale
voorstelling waar je buiten komt met het gevoel dat de wereld niet in de handen ligt van dolle
directeurs en dwaze clowns. Een schaamteloos optimistische en feestelijke voorstelling die goesting
geeft om te blijven geloven in morgen.
We hopen jullie in groten getale te mogen begroeten op:
ZA 10 nov 2018
ZO 11 nov 2018
ZA 1 dec 2018
ZA 19 jan 2019
ZO 10 feb 2019
ZA 23 maa 2019
ZA 4 mei 2019
ZA 25 mei 2019

20u15
14u30
20u15
20u15
15u00
20u00
20u00
20u15

CC De Kern, Wilrijk
CC De Kern, Wilrijk
Sint-Annakerk, Linkeroever
CC ’t Aambeeld, Aartselaar
CC Ter Vesten, Beveren
CC Lier, Jezuïetenkerk
CC Berchem
CC De Kern, Wilrijk

http://www.ccdekern.be/
http://www.ccdekern.be/
http://www.ho-bie.be/kaarten-winterfestival/
http://www.cultureelcentrumaartselaar.be/
http://tervesten.be/
http://www.lierscultuurcentrum.be/
http://www.ccbe.be/
http://www.ccdekern.be/

Vanaf oktober zal je op onze website ook een korte trailer vinden: www.frappant.info
Zoals gewoonlijk, steunen we met de opbrengst van deze voorstellingenreeks weer enkele projecten.
We stellen al graag de Palestijnse Circusschool en Circus Zonder Handen aan u voor:

De Palestijnse Circusschool
Deze circusschool gelooft in een toekomst voor Palestina, waar kinderen en jongeren op een positieve
manier investeren in hun samenleving. Vandaag zet de Israëlische bezetting de Palestijnse
samenleving onder zware druk. Geweld en uitzichtloosheid domineren. Waarden zoals vertrouwen,
waardigheid, samenhorigheid, respect en hoop dreigen lege begrippen te worden. Daarom richtten
de Palestijn Shadi Zmorrod en de Belgische Jessika Devlieghere in 2006 De Palestijnse circusschool op.
Met de school willen ze de creatieve mogelijkheden van jongeren in Palestina stimuleren, om hen zo
zelfbewust te maken en in staat te stellen constructief en positief met elkaar en met de brede
samenleving in dialoog te gaan. De circusschool biedt een veilige haven waar mensen elkaar
ontmoeten in een sfeer van onderlinge gelijkwaardigheid en waar men gelooft dat samen meer
bereikt kan worden dan alleen. Door mensen samen te brengen in de circuslessen en door shows op te
voeren in het hele land, daagt ze de vele opgelegde mobiliteitsbeperkingen uit. Daarnaast werkt ze
mee aan een inclusieve samenleving waar iedereen de kans krijgt om zicht te ontplooien, ongeacht
zijn of haar politieke, economische of religieuze overtuiging, of fysische, mentale of gender-identiteit.
Last but not least geeft ze een spreekbuis aan de jongeren om hun dagelijkse bekommernissen te
delen met de wereld.
Circus Zonder Handen
Circus Zonder Handen is een sociale & inclusieve circusschool in Brussel die circusactiviteiten aanbiedt
aan kinderen vanaf 4 jaar. Het budget van financieel kwetsbare families in Brussel biedt vaak geen
ruimte om deel te nemen aan zinvolle vrijetijdsbesteding. Omdat vrijetijdsparticipatie een belangrijke
hefboom is in het doorbreken van sociale uitsluiting en de vicieuze cirkel die armoede vaak is, maakt
Circus Zonder Handen zijn circusactiviteiten toegankelijk voor iedereen. Door deelnameprijzen te
bepalen op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen van de gezinnen en door een communicatie
op maat werkt Circus Zonder Handen drempels weg. Al deze inspanningen resulteren in een diverse
deelnemersgroep: 45% van de deelnemers leeft in een financieel kwetsbaar gezin, en de helft heeft
een allochtone etnische achtergrond. In de circuslessen zitten er evenveel jongens als meisjes. In de
helft van de lessen zijn er ook deelnemers die kampen met een mentale of fysieke beperking.

