zondag 19 september
Het is weer zover. Het driejaarlijkse circus-en straattheaterfestival ‘de groote stooringe’ transformeert even de pleinen, straten, speel- en parkeerplaatsen, parken en vijvers van Roeselare
in een groot openlucht podium. Ontdek de vele voorstellingen, mobiele acts, wandelingen,
speelinstallaties in deze festivalfolder.
Op zondag 19 september is er doorlopend tussen 13u en 20u een programma verspreid
over vele locaties.
Tip: puzzel vooraf je planning en bekijk langs welke autovrije straten – want ja, het is autovrije
zondag! - je van de ene locatie naar de andere geraakt. Kom met de fiets en maak gebruik
van de vele fietsparkings op het festival. Ook op vrijdag 17 en zaterdag 18 september valt er al
wat te beleven. Check zeker ook dit programma.

4

Geert Hautekiet – Automata Carrousel / 6 +

doorlopend tussen 14u en 18u / duur: 10 min
De Munt
Met gerecycleerd hout, oud koper en een fijn gevoel voor
humor creëert Geert Hautekiet mechanische vertelmachines: Automata. Ze ontroeren, verbazen en werken op
de lachspieren. Terwijl je in je loge zit, passeren op de
carrousel twaalf stuks op een statig tempo.  Draai aan een
hendel en zet zo alle andere mechaniekjes in gang. Laat ze
leven en geniet.

6

Sacékripa - Surcouf FR / 6 +

Luuk Brantjes –
L O N E NL / 10 +
10

14u45 tot 15u05
17u15 tot 17u35
Ronde Kom

14u tot 14u30
16u tot 16u30
speelplaats Klein Seminarie, Zuidstraat 27

Twee clowneske acrobaten besluiten hun
capriolen ook eens uit te testen in een klein
opblaasbaar bootje op het water. Maar wat als
alles begint te wankelen?

Tempo D’Eole - Is deze plaats vrij?

14u30 tot 15u05
16u30 tot 17u05
Sint-Sebastiaanspark  

circus
verleden

Dit jonge, Waalse circusgezelschap verweeft de oude
circustechniek voltige (acrobatie op een galopperend
paard) in een speelse voorstelling.
Zes acrobaten-voltigeurs, een hond en twee paarden
ontmoeten elkaar in de piste rond een bank.
De hamvraag is: voor wie is er een plaats vrij?

Productions & Zonen
Wie is de Roeselaarste Roeselarenaar? 6+

Cie Pol & Freddy
De Cuyper vs
De Cuyper

doorlopend tussen 14u en 19u / om de 20 min start er een quiz
De Coninckplein

15u tot 16u / 18u tot 19u
speelplaats VISO, Polenplein 23

2

Gadjo Dilo - nieuw programma / 8 +

15u20 tot 16u
17u tot 17u40
circustent in het Noordhof
ter hoogte van Kattenstraat 33

circus
verleden

helaas
geannuleerd

Het Circus moet schitteren. Het transport moet blinken en gesmeerd
rollen. Er zijn paarden en exoten, luchtacrobaten, muzikanten en
clowns. Zo was het, zo is het en zo zal het zijn. Tot het heden het
verleden inhaalt en het Circus op zijn grondvesten doet daveren.
Circusartiest Bram De Laere nam samen met Marquis Pauwels, circusdirecteur van Tik Tak
Circus, oude clown entrees onder de loep en verdiepte zich in de geschiedenis van clownerie.
Uit deze zeer vruchtbare bodem ontstond deze familievoorstelling in zijn eigen circustent.
3

Cie Scratch - Mousse / 7 +

Niemand minder dan Albrecht Rodenbach en een
kompaan aan zijn zijde gaan de ganse middag op zoek
naar de Roeselaarste Roeselarenaar. Aan de hand van
een quiz scheiden ze het kaf van het koren en kijken ze
wie van de teams het meeste weet over Roeselare. De vragen peilen naar
kennis van het heden, het verleden, het dialect, fake en ander nieuws, eetgewoonten en andere belangrijke tradities. We kunnen alvast meegeven dat
gemengde teams (ouders x kinderen) de beste kans tot slagen hebben. Op
het einde van de middag maken we de winnaars bekend.

5

Mini-Relaxerette NL

doorlopend tussen 14u en 16u
en 16u30 en 19u
De Coninckplein
Vlei je neer in één van deze hangmatten, zet de koptelefoon op en laat deze ‘relaxerette’ alle stress en spanning
uit je wegwassen. Kies welk verhaal of muziekstuk je
wilt horen. De wiegende hangmat die je omsluit als een
cocon doet de rest.  

5

Poging na poging, van miskleun tot bijna succes blijven
beide artiesten het beste van zichzelf geven.
Ze worstelen zich door een bos van verstrengelde
ledematen. Geknoopte muziekkabels, wilde acrobatie
en vervormde gitaar riffs... wat er ook gebeurt, de
voorstelling gaat door!

Tea Time Company
Stick Stock BE/NL/IE
3

7

14u tot 14u20 - speelplaats VISO,
Polenplein 23
19u tot 19u20 - speelplaats Burgerschool,
ingang via A. Rodenbachstraat 16
Stick Stock. Tik tok. Het tempo gaat steeds sneller.
We besturen de sticks om hoger te komen.
We springen verder, we bewegen sneller.
Hoe graag we ook willen pauzeren,
we kunnen het gewoon niet.
We blijven bewegen, tuimelen en exploreren.  

Theater Muto - ‘Josser’
doorlopend tussen 14u en 18u / circus
om de 15 min word je per
verleden
bubbel uitgenodigd.
parking Delaerestraat 41

Circus Cabaret - Old School’s Cool / 6 +
circus
verleden

In dit Circus Cabaret passeren vier kersverse acts de revue.
Ze ontstonden het afgelopen jaar in het traject ‘Old School’s Cool’ van De Spil Roeselare:
zeven circusartiesten kregen de kans om op basis van hun inspiratie uit het circusverleden
een nieuw outdoor circusnummer te creëren en het
resultaat op ‘de groote stooringe’ te tonen.

Zimmer Frei / 3 +
De TakkeKnikkerBaan
5

doorlopend tussen 14u tot 19u
De Coninckplein
De TakkeKnikkerBaan is een houten installatie van aaneengeschakelde schuine tafels. Daar
rollen knikkers fijn van af! Maarrr…eerst gaan de kinderen aan de slag, zo nodig een handje
geholpen door papa of mama.

Acrobaten Ward en Gianna zijn gefascineerd door oude
dierennummers. Maar in plaats van hun hond Dali
perfect af te richten, maakten ze er een speelse act
van met ruimte voor verrassingen.
Trapeze artiesten Marth en Ana lieten zich inspireren
door de vele verhalen van zussen en duo’s van zussen, ook al waren het soms geen échte zussen maar
hadden ze wel die bijzondere band binnen en buiten
de piste. Equilibriste Katleen Ravoet bestudeerde de
nummers van de Gentse Gina Giovannis. Ze brengt een
ode aan Gina en verweeft het met haar eigen humor
en persoonlijkheid. Jongleurs Guy en Baptiste doken in
de wereld van de freaks en de sideshows. Ze maakten
hun geheel eigen versie van twee halfbroers-zonder-benen-zonder-tong.

We ontdekten dit trio op een trouwfeest van één van onze
collega’s. Na een voorlopig zeer geslaagd huwelijk en
vooral zeer geslaagd huwelijksfeest was het een no-brainer dit trio topmuzikanten een plekje te geven op de
groote stooringe.
Deze, nu voltijdse trouwfeestmuzikanten, maar voorheen
allen actief bij werelds beste jazz- en folk kwartetten,
brengen je een energieke, doorleefde mix van Zuid-Italiaanse traditionals en ongegeneerde meezingers.

15u30 tot 16u / 17u30 tot 18u
tuin Klein Seminarie, Zuidstraat 27

14u tot 16u Polenplein
ter hoogte van KOERS
16u30 tot 17u20 tussen
Grote Markt en
De Coninckplein
17u50 tot 18u40 tussen
De Coninckplein en
Klein Seminarie
Martial en Noël zien in elke publieke beweging aanleiding om
tot live sportverslaggeving over
te gaan. Martial vanuit de studio
en Noël vanop de moto. De
krakende vinylplaten, jingles en
zélfs de reclameboodschappen maken het live radioprogramma helemaal compleet.  
Maar eerst kan je hen om 14u op het Polenplein aan het werk horen bij de gekke fietsen.

Teatro Pavana – Nellie de Hippo

NL

/3+

14u45 tot 15u15: Grote Markt
16u tot 16u30: De Coninckplein
17u25 tot 17u55: rondpunt aan de Paterskerk
Nellie is nieuwsgierig, nors of juist netjes, soms een nar en soms een nufje. Als ze in een
goede bui is, krullen haar oortjes van genoegen en stralen haar grote ogen van plezier.
Maar als ze nurks en ondeugend is, moet verzorger Alki alle zeilen bijzetten om
Nellie in het gareel te houden. En toch, ondanks al haar nukken, vinden wij haar
het liefste nijlpaard ter wereld!

Je wilt dansen, buitelen aan de trapeze.
Je wilt mooi zijn en stralen. Maar het loopt niet
zoals gepland, een aantal dingetjes werken
niet echt mee. Het zit tegen. Tsja, dat gebeurt.
It Happens. Want als alles goed lijkt te zijn,
heb je waarschijnlijk iets over het hoofd gezien: niets is perfect, niemand is perfect.

Circus Katoen –
Grashoppers / 7 +
12

Alexander Vantournhout / Not Standing
SCREWS XL / 6 +
13

(c) Huis Van Alijn

doorlopend tussen 14u en 19u
De Coninckplein

EXTRA – Werp een unieke blik achter de schermen en kom het filmpje bekijken van het
creatieproces ‘Old School’s Cool’. (Tent op de speelplaats)

9

La Campistany
It Happens (NL/ SP) / 6 +
11

Het levende groen in onze wereld krijgt wat
te verduren. Twee circusartiesten nemen een
lapje gras uit zijn natuurlijke habitat en geven
het een hoofdrol in hun voorstelling. Ze tonen
zijn kwetsbaarheid en veerkracht in al zijn glorie en geuren en kleuren.

Een productie van De Spil - Van en met: Ward Mortier, Gianna Sutterlet, Dali, Katleen Ravoet, Marth De Kinder - Ana
Lekše, Guy Waerenburgh en Baptiste Bizien - Coach: Bram Dobbelaere - Costumes: Aline Breucker - Met dank aan:
André Depoorter, Circuscentrum & Huis van Alijn.

In deze arena komt een juf of meester iets uitleggen of vertellen, maar je hoeft NIET stil te zitten.
Want de arena is ook een avonturenmuur, een speleobox en heeft gekke zitplaatsen.

17u30 tot 18u10 / 19u tot 19u40
speelplaats Klein Seminarie, Zuidstraat 27

Kartje Kilo - Radio Mano Sport Mobiel

grote serre, VABI/PCLT,
Zuidstraat 27
14u30 tot 15u05 / 17u tot 17u35

Hoetchatcha
De Larie en Ape School On Tour (try-out)
5

Trio Tribaldi

Hij is een ‘Josser’, hij is niet in het circus geboren. Een
verhaal over er graag bij horen, dromen... en veel
verbeelding.
Stef Geers grasduinde in de vele verhalen uit het
circusverleden. Hij koos er de mooiste uit en vertelt ze
zonder woorden in zijn woonwagen.

14u tot 14u45 / 16u30 tot 17u15
speelplaats VTI, Leenstraat 32

Zinzi & Evertjan
The Show must go on
15u30 tot 15u55
16u45 tot 17u10
18u tot 18u25
speelplaats Burgerschool,
ingang via A. Rodenbachstraat 16

8

9

3

De Stier van Vlaanderen is een hedendaagse
adaptie van de bekende Griekse tragedie “De
Minotaurus” door theatermaker Joris Verbeeren. Theseus redt Ariachi uit de klauwen van
de Minotaurus die opgesloten zit in de kelder
van het plaatselijk frietkot.
Een tragikomische voorstelling die actueler is
dan ooit...
10

Zes jonge artiesten gaan samen op zoek naar de brede waaier aan mogelijkheden van ‘het
spel’. Je kunt je amuseren, maar je kunt er jezelf ook in verliezen.
Uiteindelijk bedenken ze hun eigen spelen waarmee ze dansen op de grens tussen spelplezier
en speelplezier.
En Bloc is een jongerenproductie van Circusatelier Woesh.

Charlotte Van Otterloo - Mechatropolis NL / 3 +

Intiem, punk, droevig en grappig.
  

17u30 tot 18u10 / 19u tot 19u40
speelplaats Klein Seminarie,
Zuidstraat 27

Woesh - En Bloc

16u30 tot 17u10
speelplaats VISO, Polenplein 23

In deze grote, interactieve knikkerbaan vol mechanieken
laat je metalen balletjes rollen, tollen, draaien en springen.
Alle losse onderdelen, waaronder een doolhof, een magnetische lift, een puzzel met tandwielen en een baan met
muziekinstrumenten zijn aan elkaar gekoppeld, waardoor het knikkerparcours steeds vol ontdekkingen zit.  

Een ode aan de twijfel.
Een ode aan onze momenten van eenzaamheid, aan al
die dingen die we in een hoekje doen en niet durven
delen.

De stier van Vlaanderen

de competitie en omgebogen spelregels.
Een sportarena, enthousiaste supporters, een strenge scheidsrechter en een niet altijd even
objectieve verslaggever maken het plaatje compleet.  

doorlopend tussen 14u en 19u
De Coninckplein

14u tot 14u50
speelplaats Burgerschool, ingang via A. Rodenbachstraat 16

10

Sander en Jordaan, twee jonglerende broers,
willen nu voor eens en voor altijd uitmaken wie
de beste is, volgens hun geheel zelf ontwikkel-

7

14u tot 14u50
tussen Grote Markt en
De Coninckplein
15u45 tot 16u35 tussen
De Coninckplein en Klein
Seminarie
Livemuziek met contrabas, piano, trompet, sax, klarinet, fluit,
ukelele en percussie verweven
met jongleren, acrobatie, magie
en evenwicht op ladder, slap touw
en rolla bolla.
Overal waar deze multigetalenteerde artiesten komen, bouwen
ze een feestje.

L O N E is een eerbetoon aan de singles, de vrijbuiters,
aan ieders inventieve ik.

7

1

Cie Balltazar - Orkest Bazar

Als je teeterboard wil doen, moet je minstens met
twee zijn, want hoe kan je anders springen, buitelen
en vliegen? Luuk Brantjs heeft er lak aan. Hij wil net de
nadruk leggen op de vreugde, de schoonheid en de rust
van het alleen zijn.

Updates en info: www.grootestooringe.be en facebookpagina de groote stooringe.

5

Mobiele acts

Les Tripotes - Encore une fois
18u30 tot 19u10
speelplaats VTI, Leenstraat 32
“Encore une fois” gaat over de gedachte dat
fouten maken mag. Dus laten we het helemaal
verknoeien en opnieuw beginnen.
Pingpongballen, salto’s, alle elementen komen
samen in een muzikale creatie. Drie mensen
betreden de scène. Op elkaar gestapeld.
Opnieuw en opnieuw. Gevaarlijk speels.
Gevaarlijk kwetsbaar.

14u tot 15u10 / 16u30 tot 17u40
start parcours: aan de voet van de Spiraalbrug, kant van het Klein
Seminarie / VTI.
tickets: 3 euro: via www.grootestooringe.be, De Spil of via infopunt op
festival

Extra

14

Pecha Kucha lunch

12u45 tot 14u
De Spil - De Komedie
tickets: 9 euro (inclusief broodjeslunch) - op voorhand
reserveren www.grootestooringe.be of De Spil.

circus
verleden

De Spil nodigt een zestal sprekers uit om te
komen vertellen hoe hij of zij verhalen of aspecten
uit het circusverleden deelt met het brede publiek.
Meestal gaat het om bijzondere of vernieuwende
manieren die erg goed (kunnen) werken in een
(circus)festival context. De sprekers doen hun
verhaal aan de hand van twintig afbeeldingen in
6 min en 40 sec, een concept voor het houden
van korte, creatieve presentaties, ontstaan in
Japan (Pecha Kucha).
Reserveer tijdig, het aantal tickets is beperkt.

In SCREWS wordt het publiek
langs een parcours van
mini-voorstellingen of scènes
gegidst. Van korte solo’s en
duetten tot puntige groepschoreografieën.
De Roeselaarse Alexander
Vantournhout speelde deze
succesvolle voorstelling ondertussen in vele landen, op vele
festivals en werd vorig jaar door
het Theaterfestival geselecteerd
als ‘beste productie’. Speciaal
voor de groote stooringe, creëert
hij SCREWS XL: tien volwassen
performers worden bijgestaan door zes kinderen. Na een auditie en een reeks workshops zijn
Yara Dewulf, Joke Labbeuw, Arthur Ledoux, Phoebe Pattyn, Rosette Houwen en Vic Hauspie er
helemaal klaar voor. Samen gaan ze aan de slag met het materiaal van de originele SCREWS-voorstelling en breiden ze de scènes uit tot een XL-versie. Reserveer tijdig, het aantal tickets
is beperkt.
(c) Huis Van Alijn: acrobatenduo Charles Pauwels en zijn vrouw

De Spil vroeg theatermaker en audiokunstenaar
Koen Boesman en componist Peter Spaepen een
luisterverhaal te maken
voor wie eventjes wil ontsnappen aan de drukte van alledag in een bootje
op het water.
Kom naar de ponton aan de waterkant. Wij geven je een koptelefoon, een
luisterverhaal, een boot (4 personen) en twee roeispanen.

B

Acrobaten Vincent en Simon
Bruyninckx van Collectif
Malunés nemen de oude circustechniek ‘jaw of steel’ (je klemt
een bit in je mond en je hangt
met je hele lichaam aan dat bit
in de lucht) van onder het stof.
Het resultaat is een spectaculaire familievoorstelling over
broederstrijd en -liefde.

De Kleine Expeditie – Albrecht

vertelwandelingen
vr 17 sep 18u, 18u45, 19u30, 20u15
za 18 sep 14u30, 15u15, 16u, 16u45, 17u30, 19u, 19u45
zo 19 sep 10u30, 11u15, 14u30, 15u15, 16u, 16u45, 17u30, 18u15
> duur wandeling: ca 90 min
> start wandeling: De Coninckplein, aan het standbeeld van
A. Rodenbach
> tickets: 3 euro via www.grootestooringe.be, De Spil of via
infopunten op het festival

leeftijd

Geitepark
VR 17/9 tussen 17u en 20u
16+
bootjes
ZA 18/9 tussen 10u en 20u
op grote bassin		
gratis
B / De Kleine Expeditie
De Coninckplein
VR 17/9
€3
		
18u + 18u45 +
		
19u30 + 20u15
		
ZA 18/9
		
14u30 + 15u15 +16u +
		
16u45 + 17u30 +19u + 19u45 		

C / La Patinoire
Grote Markt
VR 17/9
		
tussen 17u en 22u
		
ZA 18/9
		
tussen 10u en 12u30
		
tussen 14u en 19u30

gratis

D / Collectif Malunés
Polenplein
MOVEDBYMATTER		

€10

VR 17/9 + ZA 18/9
20u tot 21u15

E / Expo Circus Onderweg

Paterskerk
VR 17/9
Delaerestraat
tussen 17u en 20u
		
ZA 18/9
		
tussen 10u en 20u

circus
verleden

gratis

F / Film The Show of Shows
De Spil
VR 17/9 + ZA 18/9
gratis
		
20u tot 21u20
			

vr 17 sep
doorlopend tussen 17u en 20u
za 18 en zo 19 sep
doorlopend tussen 10u en 20u
Paterskerk, Delaerestraat

Het alledaagse leven van circusartiesten
is bijzonder. Met hun gezelschap trekken
ze steeds van plek naar plek met als
belangrijkste bagage hun attributen voor
het optreden. Ontdek in deze expo enkele
reisverhalen van Belgische circusartiesten en kijk mee achter de schermen van
een rondreizend circus.
‘Circus Onderweg’ is een expo van het
Huis Van Alijn in Gent, waar ze meer dan
een jaar lang honderden bezoekers over de vloer kreeg. Festival de groote stooringe is de
allereerste stop van de mobiele versie van deze succesvolle expo.
EXTRA: Er is een interactief parcours voor families met kinderen tussen 5 en 12 jaar:
‘De circuskaravaan: op tournee met Hendrik en Poes’.

F

Film: The Show of Shows: 100 years of
vaudeville, circuses and carnivals GB/ISL
documentaire – muziek
vr 17 en za 18 sep - 20u tot 21u20
zo 19 sep - 11u tot 12u20
De Spil / Schouwburg, H. Spilleboutdreef 1

circus
verleden

locatie

uur

A / Even weg van alles

Geitepark
tussen 10u en 20u
bootjes op grote bassin
1 / Tempo D’Eole
Sint-Sebastiaanspark
14u30 tot 15u05
		
16u30 tot 17u05

prijs
gratis

16+

2 / Gadjo Dilo

Noordhof /
15u20 tot 16u
helaas
geannuleerd gratis
kant Kattenstraat
17u tot 17u40

8+

3 / Cie Scratch

speelplaats Burgerschool 14u tot 14u50
ingang:
A. Rodenbachstraat 16

gratis

7+

speelplaats Burgerschool 15u30 tot 15u55
ingang:
16u45 tot 17u10
A. Rodenbachstraat 16 18u tot 18u25

gratis

speelplaats VISO
14u tot 14u20
Polenplein
speelplaats Burgerschool 19u tot 19u20
ingang:
A. Rodenbachstraat 16

gratis

De Munt

tussen 14u en 18u

gratis

6+

5 / Productions en zonen
De Coninckplein
		

tussen 14u en 19u
om de 20 min

gratis

6+

5 / Mini-relaxerette
De Coninckplein
		

tussen 14u en 16u
tussen 16u30 en 19u

gratis

5 / Mechatropolis

De Coninckplein

tussen 14u en 19u

gratis

3+

5 / TakkeKnikkerBaan

De Coninckplein

tussen 14u en 19u

gratis

3+

5 / Hoetchatcha

De Coninckplein

tussen 14u en 19u

gratis

start wandeling
De Coninckplein
		
		

10u30 + 11u15 +
14u30 + 15u15 +
16u + 16u45 +
17u30 +18u15

€3

3 / Zinzi & Evertjan

3+7 / Tea Time Company

4 / Geert Hautekiet

B / De kleine expeditie

gratis

Polenplein

20u tot 21u15

€10

8 / Theater Muto

parking
Delaerestraat 41

tussen 14u en 18u

gratis

E / Expo circus Onderweg

Paterskerk
Delaerestraat

tussen 10u en 20u

gratis

9 / Circus Cabaret
Old School’s Cool

speelplaats VTI
Leenstraat 32

14u tot 14u45
16u30 tot 17u15

gratis

9 / Les Tripotes

speelplaats VTI
Leenstraat 32

18u30 tot 19u10

gratis

10 / Luuk Brantjes

speelplaats
Klein Seminarie
ingang: Zuidstraat 27

14u tot 14u30
16u tot 16u30

gratis

10 / De Stier van Vlaanderen

speelplaats
Klein Seminarie
ingang: Zuidstraat 27

17u30 tot 18u10
19u tot 19u40

gratis

10 / Trio Tribaldi

speelplaats
Klein Seminarie
ingang: Zuidstraat 27

17u30 tot 18u10
19u tot 19u40

gratis

11/ La Campistany

tuin Klein Seminarie
Ingang: Zuidstraat 27

15u30 tot 16u
17u30 tot 18u

gratis

6+

12 / Circus Katoen

grote serre VABI /PCLT
ingang: Zuidstraat 27

14u30 tot 15u05
17u tot 17u35

gratis

7+

13 / Alexander Vantournhout /
Not Standing

parcours
14u tot 15u10
start aan de spiraalbrug 16u30 tot 17u40

€3

6+

10+

> Kartje Kilo

Polenplein ter hoogte van KOERS
tussen de Grote Markt en De Coninckplein
tussen De Coninckplein en Klein Seminarie

14u tot 16u
16u30 tot 17u20
17u50 tot 18u40

> Teatro Pavana

Grote Markt 		
De Coninckplein 		
rondpunt Paterskerk 		

14u45 tot 15u15
16u tot 16u30
17u25 tot 17u55

F / Film The Show of Shows

De Spil

AVZ autovrije zondag

activiteiten
13u tot 18u
door Stad Roeselare
Stationsplein + Polenplein + H. Verrieststraat

11u tot 12u20

17 sep + 18 sep +

zondag 19 sep

2021

vanaf 13u

gratis
gratis
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de groote stooringe is het driejaarlijkse circus- en
straattheaterfestival in Roeselare. De organisatie is in
handen van De Spil in opdracht van Stad Roeselare.
Updates & info: grootestooringe.be of op facebook.
Met dank aan: Raoul Boucquey, Tineke Junior, De Bloeze,
Rauwkost, Scholengroep Sint-Michiel: Burgerschool, VISO, VTI,
VABI, Klein Seminarie, PCLT en Vrije Centrumschool Roeselare.

6+

14u tot 14u50
15u45 tot 16u35

arme

WIST JE DAT?
de groote stooringe is het enige circusfestival dat een bijzonder licht werpt op het rijke circusverleden. We zijn dan
ook trots op ons uniek profiel onder de festivals.
Kijk uit naar dit symbool:
dat wijst op circusverhalen
circus
van vroeger die op een hedendaagse verleden
of vernieuwende manier verteld worden.
Mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de
Vlaamse Overheid

7+

tussen de Grote Markt en De Coninckplein
tussen De Coninckplein en Klein Seminarie

2
#DICHTERBIJRODENBACH
Een heel jaar lang brengt Roeselare je dichter bij Rodenbach.
165 jaar geleden werd Albrecht Rodenbach in Roeselare geboren. Ook de groote stooringe maakt in deze editie een paar
producties waarin Vlaanderens Wonderknape de hoofdrol
speelt. Je vindt deze in deze folder met

6+

D / MOVEDBYMATTER

kat

FOTO’S & FILMPJES
Deel gerust jouw leuke foto’s en filmpjes op
onze facebookpagina degrootestooringe of
op instagram #DGS2021 #degrootestooringe
#vanrsl

16u30 tot 17u10

dstra

KINDEREN / KIDSPROOF
Kindje uit het oog verloren? Spreek een
medewerker van de groote stooringe aan.
Zij contacteren het infopunt om te horen
of jouw kindje daar wordt opgevangen. Het
De Coninckplein is de hangplek bij uitstek

TOILETTEN
Er zijn op verschillende plaatsen openbare
toiletten voorzien. Op het De Coninckplein,
het Noordhof, Polenplein en in het stationsgebouw.

VISO speelplaats
Polenplein

noor

INFOPUNT
Infopunt op de Grote Markt:
vr 17/9 (17u tot 20u)
za 18/9 (10u tot 12u30 en 14u tot 19u30)
zo 19/9 (13u tot 20u)
Infopunt op het De Coninckplein
zo 19/9 (13u tot 20u)
Hier kan je terecht voor informatie over het
programma, verloren voorwerpen,
tickets en ehbo.

7 / Woesh

at

Op een mooie houten vloer kan je je eerste passen wagen of showen met je strakke
moves! Geen rolschaatsen? Geen vrees, die kan je gewoon ter plaatse gebruiken.
Er is catchy muziek, dansend licht en flitsende circusacts op onverwachte momenten.
(Skeelers zijn niet toegelaten)

gratis

nstra

Grote Markt

GRATIS
Bijna alle voorstellingen op het festival zijn
gratis.
Reserveren voor betalende voorstellingen
kan vooraf via www.grootestooringe.be, De
Spil of op het festival zelf.

15u tot 16u
18u tot 19u

katte

vr 17 sep doorlopend tussen 17u en 22u
za 18 en zo 19 sep doorlopend tussen 10u en 12u30
en tussen 14u en 19u30
gratis maar wel reserveren aan het loket bij de rolschaatsbaan.

FOOD & DRINK
Overal in de stad vind je tal van horecazaken
die tijdens de groote stooringe open zijn.
Op het De Coninckplein zorgt Scouts Parsifal
Rumbeke voor een zomerbar. En in de
Sint-Amandskerk is er De Groote Proevinge,
een aantal kraampjes met focus op voeding,
ambacht, lokaal talent, creatief ondernemerschap en diversiteit. Dat betekent dat
er naast de voedingskraampjes ook enkele
(jonge) starters hun ambachtelijke producten
zullen aanbieden.

VISO speelplaats
Polenplein

sint
sebastiaanspark

sin

pop-up rolschaatsbaan

7 / Cie Pol & Freddy

6

s
grote ba

La Patinoire

voor kinderen en families: voorstellingen op
kindermaat, een bar en een voedings- en
verluierplek in de Sint-Amandskerk.

gratis

14 / Pecha Kucha lunch
De Spil
12u45 tot 14u
€9 incl. lunch
			

Nuttig om te weten
LEEFTIJD
Veel voorstellingen zijn geschikt voor alle
leeftijden. Bij een aantal staat wel een leeftijd
aangeduid. Gelieve hier rekening mee te
houden.

leeftijd

e
autovdraigj
zon

stadscentrum Roeselare
www.grootestooringe.be

		

parking
info /
ehbo

14u45 tot 15u05
17u15 tot 17u35

MOBIELE ACT:
> Cie Balltazar

in

P

prijs

ronde
		
k

overzicht per uur op
www.grootestooringe.be
fietsparking

uur

6 / Sacékripa
Ronde Kom
		

gratis

bass

De docufilm ‘The Show of
Shows’ toont unieke, oude
circus-, kermis- en freakshowbeelden op een innemende
soundtrack van Sigur Rós
(Georg Holm en Orri Páll
Dýrason).
Bereid je voor op een
begeesterende trip die je niet
vlug zal vergeten.

artiest

locatie

C / La Patinoire
Grote Markt
tussen 10u en 12u30 gratis
		
tussen 14u en 19u30
		
			

7+

wc
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artiest

zondag

Expo ‘Circus Onderweg’

Acteurs uit de lokale theatergezelschappen van Roeselare en omstreken geven
gestalte aan de personages die de
verhalen vertellen.
Tip: trek comfortabele wandelschoenen
aan.

prijs

grote

Wat als Albrecht Rodenbach meer voor je is dan een historische figuur of
een tekstje op Wikipedia? Op een zevental plekken in Roeselare vertellen
nazaten hoe Albrecht Rodenbach, ongewild, het leven van hun grootouders grondig dooreen heeft geschud.
De Spil nam De Kleine Expeditie onder de arm om een vertelwandeling te
creëren geïnspireerd door historische feiten en personages.
Vertrekkend vanuit de nodige research en met het advies van Raoul
Boucquey werd een verhaal geschreven
vol verzonnen waarheden en geloofwaardige leugens.

Extra: Na de voorstelling vertellen Simon en Vincent aan de hand van een reeks beelden
hoe ze aan de slag zijn gegaan met de circustechniek ‘jaw of steel’.

E

uur

V.U. Dirk Cornelis - H. Spilleboutdreef 1 - 8800 Roeselare - niet op de openbare weg gooien. Illustratie Stef Vandommele - trompet.be

Stap in één van de bootjes en laat je meenemen
naar een plek waar je nog
niet eerder bent geweest.
Naar een andere verbeelding. De verbeelding van
Albrecht Rodenbach? Wat
zou er in zijn krullenbol
omgaan?  

locatie

circus- &
straattheaterfestival

vu dirk cornelis h spilleboutdreef 1 roeselare / illustratie cover trompet.be

luisterverhaal + bootje varen
vr 17 sep doorlopend tussen 17u en 20u
za 18 en zo 19 sep doorlopend tussen 10u en 20u
> duur: ca 25 min
> Geitepark - Grote Bassin

artiest

zondag

A / Even weg van alles

vr 17, za 18, zo 19 sep, telkens van 20u tot 21u15
circustent op het Polenplein
tickets: 10 euro via degrootestooringe.be, De Spil of via infopunten op
festival

Even weg van alles 16+

vrijdag + zaterdag

Les Tripotes ©Tom Leentjes / Gadjo Dilo ©Michiel Devijver / Josser ©Kris Rogiers / La Campistany ©Robert Westera / L O N E Luuk ©Manon
Verplancke / Mousse ©Emilie Michel / Grasshoppers ©Michiel Devijver / Screws ©Bart Grietens / Bitbybit © Kris De Witte / illustratie Trompet
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circus
verleden

eenweg

Hieronder vind je de voorstellingen die drie dagen te zien en te beleven zijn.
Een aantal hiervan is betalend.
Check zeker de info over de reservatie.

D

beversest

vrijdag 17 +
zaterdag 18 +
zondag 19 september

autovrije
zondag
autovrije
zone &
straten

AVZ Autovrije zondag
Zondag 19 september is ook autovrije zondag. Stad Roeselare
organiseert een aantal activiteiten op verschillende plaatsen in het
autovrije stadscentrum.
Stationsplein
Mobiliteitsmarkt: verschillende
organisaties die dagelijks bezig
zijn met duurzame mobiliteit of
veiligheid in het verkeer laten je
kennis maken met hun werking.
Ga overkop in een tuimelwagen
en ervaar de impact van een
verkeersongeval, maak kennis
met de werking van Eco-velo of
laat gratis jouw fiets labelen. Dit
en veel meer van 13u tot 18u op
het Stationsplein.
Polenplein
KOERS tovert een stukje van het
Polenplein om tot een fietsbehendigheidsparcours voor
kinderen tot 12 jaar, doorlopend tussen 13u en 18u. Onder
begeleiding van de Vlaamse
Wielerschool krijgen de jonge
renners-in-wording de kans om
hun skills te oefenen. Breng wel
je eigen fiets en fietshelm mee!
Op het Polenplein kan je ook terecht om jouw tweewieler om te
toveren tot een leuk kunstwerk
met allerlei knutsel- en decoratiemateriaal.
De Munt en Henri Horriestraat
- In de Henri Horriestraat voorziet ARhus een testparcours met
duurzame vervoersmiddelen.
Maak kennis met de E-bakfiets,
de E-step, de E-koersfiets,… en
ontdek zo de alternatieven voor
koning auto.

- Inline skate club iSkate neemt
je mee op een fantastische tocht
in Roeselare. Eigen skeelers en
bescherming zijn nodig, maar
ook fietsers, skaters, steppers,
… zijn van harte welkom. Vanaf
13u kan je je inschrijven op De
Munt (kant Noordstraat) voor
een kleine toertocht, deze start
om 13u30 of vanaf 15u inschrijven voor een grotere toertocht
die om 15u30 start.
De Coninckplein
Terwijl de jongsten genieten van
één van de voorstellingen van de
groote stooringe, kunnen de ouders genieten van een verfrissing
op het terras van de zomerbar.
En ook
Verplaats je in de autovrije zone
van de ene voorstelling naar
de andere met de fiets, te voet,
met de step of op je skatebord.
Maar je kan ook opstappen op
een authentieke paardentram
of je laten vervoeren door gratis
eco-taxi’s.
Op verschillende locaties kunnen skaters zich uitleven op een
mini-ramp of rail. Land de perfecte trick, maak er een filmpje
van en wie weet valt er nog een
leuke verrassing uit de lucht. Info
via de infopunten op de groote
stooringe.

