vr 14 + za 15 + zo 16 sept.
Collectif Malunés

zo 16 sept. vanaf 14u
Op en rond
O.L.V.-MARKT

(FR/B)

Forever, Happily…
19u tot 20u30

Sitting Duck Cie (B)

O.l.v.-markt / circustent
enige betalende voorstelling

14u - 14u40

vvk: despil.be / 051 265 700

16u45 - 17u25

de dag zelf: aan de tent

6+

Ell Circo d’Ell Fuego (B)

Productions & Zonen(B)

i.s.m. De Machienerie

doorlopend van 14u - 19u
Stationsplein
4+

En zoals de wet van Murphy* voorschrijft: een ongeluk komt nooit alleen.
*”Alles wat fout kan, zal fout gaan” - Edward A. Murphy (1918-1990)

Cirkus In Beweging

(B)

14u30 - 15u
16u30 - 17u

à la malunés voor en na de voorstelling

O.l.v.-kerk
DE
DER

O.l.v.-markt

Sint-Hubrechtsstraat
6+

alle leeftijden
beperkt aantal plaatsen - wees er tijdig bij
Met succes en soms een stresspiek toert Collectif Malunés met hun eigen circustent de
wereld rond. “Wat de max is, maar we maken geen echte connectie met de buurt waar
we spelen en laten niets Achter. We komen toe, zetten de tent op, spelen en hup we zijn
weer weg.”, aldus Simon Bruyninckx van Malunés.
Maar niets van dat in Roeselare. Hier komen ze meer dan alleen hun voorstelling
‘Forever, Happily…’ spelen. Ze strijken tien dagen lang met hun circustent neer op de
OLV-markt. Samen met het team van De Spil, honderdvijftig deelnemers aan de sociaal
artistieke werking ‘Tuin Der Lusten’ van De Spil, vijfentwintig buurtbewoners, vijftien
eenwielerstunters van Woesh, de acrobaten van Frères Troubouch, de trapezisten Cie La
Burrasca en inventief makerscollectief Bolwerk creëren ze rond hun tent een labyrint met
scheve sprookjesfiguren en hun circus capriolen.

Klug

je een gratis beurtenkaart afhalen aan

In DYNE nemen elf acrobaten
het op tegen elkaar, zichzelf
en de zwaartekracht. In de
zeer diverse groep, heeft elke
acrobaat zijn eigen sterktes en
zwaktes. Ze vullen elkaar aan
en tillen de groep (letterlijk)
naar een hoger niveau. Hun
rauwe en eerlijke acrobatie
kruipt onder je vel, en blijft er
een tijdje hangen.
Cirkus In Beweging is een
Circus Atelier uit Leuven.

Kermiz

Sint-Hubrechtsstraat

18u - 19u05

KluG is een kleine robot dat
doelloos ronddwaalt op zoek
naar nieuwe vrienden. Met zijn
veelzeggende ogen, mega
mond, wiebelig vierkant hoofd op zijn robotlijfje weet dit metalen mannetje je te raken.
Een unieke kennismaking.

Lance Moi en l’Air
15u30 - 15u55
17u30 - 17u55
O.l.v.-kerk
Sint-Hubrechtsstraat
6+
beperkt aantal plaatsen - wees er tijdig bij

Nijverheidsstraat 7
6+

15u - 15u40
16u30 - 17u10
De Coninckplein

compagnie Hoetchatcha (B)

Twaalf circusartiesten tonen elk hun eigenzinnig kantje op de
opzwepende, punky zigeunermuziek van de band Platzak. De één
heeft een fascinatie voor grasmaaiers en explosies, de ander is
gek op nietmachines, nog een ander gaat los op een koord met zijn
trompet, een meisje tuimelt in een meterlang plastieken douchegordijn naar beneden.

In deze speeltuin wordt er
gewerkt! Terwijl sommigen het
evenwichtsparcours uittesten,
(ver)bouwen anderen de speeltoestellen onder begeleiding
van de baas en de chef.
Er is van alles te doen: in elkaar
zetten, vijzen draaien, schuren
en vooral veel spelen.

voor iedereen die graag speelt

Kunnen we sterk zijn terwijl
we ontspannen? Zwaar wegen
met enige lichtheid? Met de
voeten op de grond staan
terwijl we zweven?
In deze mooie, gevoelige
acrobatie voorstelling zie je
hoe twee lichamen perfect
lijken te passen, in een wervelwind van in de lucht gooien en
vangen.

Ooit stalen deze twee clowns
als hoofdact in de grootste
circussen de show.
Nu zijn zij de show.
Ze doen alles zelf: alle acts,
van acrobaat over leeuwentemmer tot evenwichtskunstenaar, het papierwerk en de
popcorn verkoop.

De Coninckplein
4+

6+

Extra’s
Instituut
Voor Volkswarmte (B)
Duwtent met Han & Grietje’s ‘ALTIJD PRIJS PALEIS’

14u30 - 16u30
17u - 19u

Hendrik & Co (B)

Klug (FR)

Zonder woorden en met een
paar stoepkrijtjes op zak weet
Hendrik zijn publiek te vermaken, te verrassen en soms te
bedonderen.

14u - 14u35
16u30 - 17u05

14u30 - 15u

mobiele act

16u - 16u30

H. Consciencestraat

Cie 1 Watt

6+

Craie de Trottoir

18u - 18u30

(FR)

parcours doorheen het festival

6+

14u30 - 15u30

Léger Démêlé

mobiele act

“In het begin kwamen we
perfect overeen. We hingen
rond, we hingen samen.
Maar hoe langer we bij elkaar
waren, hoe meer de boel
uiteen begon te vallen, en
uiteindelijk voelden we ons
samen alleen.”

Stationsplein

Firma kodde
Brulrace

H. Consciencestraat

Eén keer in de week komt hij buiten.
Ergens heen. Ergens staan.
Hij stapt, beweegt, wiebelt, schreeuwt
en durft uiteindelijk iets.

14u - 16u
17u - 19u
De Coninckplein
3+

18u30 - 19u30

(NL)

6+
“Eens moeten onze kinderen
het leren. Hoe harder je
schreeuwt, hoe meer je bereikt
in het leven. De driewielers
reageren op geluid: hoe harder
de bestuurder brult, hoe sneller
ze gaan. De toeschouwers kunnen hun geluk beproeven door
hun geld in te zetten bij mijn
Roodkapjes ter plaatse. En ik
zal mijn spelregels uitleggen.”
Wolf (Show master)

Han & Grietje (Han Coucke en
Griet Dobbelaere) verwelkomen je in de Duwtent.
Ze zijn ervan overtuigd dat
jouw talent, hoe klein ook, een
prijs verdient.
En een plaats op hun mobiel
podium. Prijzen en contentement, 500 meter lang.

Cie Be Flat (B)
Follow me

Torenstraat

Perfect Working Order

17u - 17u35

Een gekke en giftige circusvoorstelling waarin 5 mensen evenveel verbinding als gehannes
met elkaar hebben.

Een komische circusvoorstelling over speelsheid, kameraadschap, tweespalt en ook een
beetje over het leven.

mobiele act

15u30 - 16u05

(FR)

Twee vrienden en stapels bakken. Met vallen en opstaan proberen ze vat te krijgen op de
situatie. Ze verliezen zich in hun eigen spelregels. Ze gaan tot het uiterste. Tot de torens
vallen.

La Bella Tour (ES)
17u30 - 18u

Stationsplein

4+

De Werf

doorlopend van 14u - 19u

16u - 16u30
14u - 15u05

speelplaats Mozaïek

Maak kennis met Henk en
Henk, uw werfleiders op het De
Coninckplein: de bouw-speelen hangplek voor gezinnen.
Ze leiden de werkzaamheden
in goede banen, fluiten wanneer een voorstelling begint,
bewonderen jouw bouwtalent
en zorgen voor jouw veiligheid.

14u - 14u30

mobiele act

15u30 - 16u20

De Coninckplein

LE Cirque du Platzak (NL)

15u - 15u35

À Sens Unique

Een kermisdorp met
wonderlijke installaties,
absurde intermezzo’s, een
vreemd kermisvolkje en
bijzondere attracties: de
kindermolen met zeewezens
‘L’imaginarium du Capitein
Gustav II’, de zweefmolen
‘Les Fabuleux Avontures de
Marquisse D’Equivilly’, de
zoo van bijna uitgestorven
dieren ‘Animalium’, de
schildpadden race ‘Les
Géants Du Galapagos’,
Het Vlooienkabinet, een
schietkraam en vele andere
curiositeiten.

Duo Berlingo (B)
No Way Back

doorlopend 14u - 19u

De Coninckplein

(FR)

Joli Vyann (UK) en L’Eolienne (FR)

van al deze deelnemers aan dit
De Spil wil graag de vele verhalen
n via ‘digital storytelling’
maandenlange creatieproject dele
pjes, foto’s, blogs, schetsen of
film
eken,
check de podcasts, videodagbo
stooringe’.
en de facebook van ‘de groote
tekeningen, … op o.a. de website
.be/blog
inge
oor
ringe en op www.grootest
www.facebook.com/degrootestoo

om deel te nemen aan de attracties kan
de Carnivale Kassa op het Stationsplein

Dyne

Sprookjeslabyrint
vr en za van 18u tot 22u30 en zo van 14u tot 21u30

Twee barmannen openen
feestelijk Chiringuito
Paradise. Alles staat op punt
voor een geslaagde openingsplechtigheid.
Het programma is tip top, de
gasten zijn er en de champagne staat koud. Ondanks de
onberispelijke voorbereiding
schuilt een ongeluk altijd in
een klein hoekje...

Sint-Hubrechtsstraat

In de circusvoorstelling ‘Forever,
Happily…’ steken de zeven top
circusartiesten van Collectif Malunés
de draak met de clichés, zeemzoeterige
boodschappen en archetypes die we
kennen uit sprookjes. Ze doen dit met
veel humor, gusto en ballen.
1 roodkapje, 7 oma’s, 1 berg prinsessen, 2 kaders, 18 appels, 1 bascule, 1
moordpartij, 1 trapeze, 1 kus, 4 overlijdens, 15 m plasticfolie, 1 onverwachts
maar fantastisch slippertje.
Voilà, de voorstelling in een notendop.

Op en rond
DE CONINCKPLEIN

Carnivale

Chiringuito Paradise

€ 10 / 7+

Op en rond
het STATIONSPLEIN

haal je gratis ticket in het
infopunt op het stationsplein
en krijg instructies over
het “geheime” startpunt
beperkt aantal tickets

Deze twee ‘urban acrobaten’
nodigen je uit om hen te volgen
langs een parcours doorheen
het festival en zo Roeselare op
een unieke wijze te herontdekken. De straten worden omgetoverd tot een podium met de
gevels als decor, de kasseien
als danstapijt en het verkeer als
soundscape.
Voor een optimale ervaring:
schakel je smartphones uit en
strik je schoenveters.
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drinks & food: doorlopend door ‘lokaal’ op het de coninckplein.

Extra
ARTIEST	wanneer	waar	leeftijd	weetje		

ik ga!

18 / MOBIELE ACT
Instituut voor
Volkswarmte




verschillende locaties
6+
doorheen het festival				

19 / PARCOURS
14u30 tot 15u30
parcours doorheen
6+
Cie Be Flat
18u30 tot 19u30
het festival
					

Met dank aan:
Basisschool Mozaiëk /
Arkorum, Kerkraad en
parochieteam O.L.V. Roeselare
en Lokaal Roeselare

raa
gie

doorlopend
de coninckplein
alle leeftijden			
doorlopend
de coninckplein
alle leeftijden			
14u tot 14u30
de coninckplein
4+			
16u tot 16u30					
17u30 tot 18u					
14u30 tot 15u
torenstraat
6+			
16u tot 16u30 					
18u tot 18u30					
14u tot 16u
hendrik consciensestraat
3+
hoe luid kan je brullen?
17u tot 19u
			
15u tot 15u40
de coninckplein
4+			
16u30 tot 17u10					

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.
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ARTIEST	wanneer	waar	leeftijd	weetje		

14u30 tot 16u30
17u tot 19u
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Op en rond DE CONINCKPLEIN
12 / Productions & Zonen
13 / Cie Hoetchatcha
14 / La Bella Tour
		
		
15 / Hendrik & Co
		
		
16 / Firma Kodde
		
17 / Duo Berlingo
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reserveer je gratis kaartje in het infopunt
op hetstationsplein en ontdek
het startpunt beperkt aantal tickets




AUTOVRIJE ZONDAG 16 september

Tussen 10u en 20u is een belangrijk deel van het centrum van Roeselare auto- en parkeervrij.
FIETSPARKING
Er worden extra fietsparkings voorzien. Deze
staan op het plannetje aangeduid.
MET DE BUS
Alle ritten op stads- en streekbuslijnen van De Lijn op grondgebied
Roeselare worden gratis aangeboden
tijdens de Autovrije Zondag! De bushaltes aan het station liggen midden
in de festivalzone.

Perfect om daar op- en af te stappen.
TOCH MET DE AUTO?
De centrumparkings De Munt,
Wallenparking en Moermanparking
blijven bereikbaar. Ook B-parking,
onder het station (€ 1/u), ligt midden
in de festivalzone.
EXTRA
Laat je tijdens de Autovrije Zondag
in vervoering brengen door eco-

taxi’s die je gratis naar je gewenste
locatie brengen binnen de autovrije
centrumzone. Je vindt ze op diverse
locaties, waaronder ook aan de centrumparkings.
MEER INFO?
Volg de laatste berichtgevingen via
website en sociale media van de
stad Roeselare en
www.grootestooringe.be

P

Nuttig om te weten
DE VOORSTELLINGEN
LEEFTIJD
Veel voorstellingen zijn geschikt voor alle leeftijden.
Bij een aantal staat wel een
leeftijd aangeduid. Gelieve hier
rekening mee te houden.
GRATIS
Alle voorstellingen op het
festival zijn gratis, behalve de
voorstelling op de O.L.V-Markt
van Collectif Malunés > € 10.
Voorverkoop via despil.be of
in De Spil. De dag zelf aan de
tent.
EN VERDER: Bij straattheater kan je gerust op de
grond gaan zitten.
INFOPUNT
Er is een infopunt op het
stationsplein, ter hoogte
van de zandbak. Je kan hier
terecht met vragen over het
programma en verloren voorwerpen.
KINDEREN
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 voor
kinderen. Voorstellingen op
kindermaat, doe-het-zelf
speelpakketten en een
voedings- en verluierplek by
Mamado.
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V.U. Dirk Cornelis - H. Spilleboutdreef 1 - 8800 Roeselare - niet op de openbare weg gooien. Illustratie Stef Vandommele - trompet.be
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drinks & food: doorlopend horeca op het stationsplein.
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tr.
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doorlopend
stationsplein
alle leeftijden
haal je gratis beurtenkaart af aan de kassa
14u tot 15u05
stationsplein
4+		
18u tot 19u05		
		
14u tot 14u35
hendrik consciensestraat
alle leeftijden
mobiele act
16u30 tot 17u05				
15u30 tot 16u05
hendrik consciensestraat
alle leeftijden
mobiele act
17u tot 17u35
+ stationsplein			
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Op en rond het STATIONSPLEIN
8 / Ell Circo d’Ell Fuego
9 / Le Cirque du Platzak
		
10 / KluG
		
11 / Cie 1 Watt
		

8

ko

		 drinks & food: doorlopend in het labyrint
*ook op vrijdag 14 en zaterdag 15 september: tickets via www.despil of de dag zelf aan de tent.		
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/ Klug
/ Joli Vyann en
L’Eolienne
6 / À Sens Unique
7 / Collectif Malunés*

 		


		





		

tr.

/ Cirkus In Beweging

14u tot 21u30
o.l.v.-markt
alle leeftijden		
14u tot 14u40
st-hubrechtsstraat
6+		
16u45 tot 17u25				
14u30 tot 15u
o.l.v.-kerk
6+
eens begonnen, kan je niet meer binnen
16u30 tot 17u				
15u tot 15u35
st-hubrechtsstraat
alle leeftijden
mobiele act
15u30 tot 15u55
o.l.v.-kerk
6+
eens begonnen, kan je niet meer binnen
17u30 tot 17u55				
15u30 tot 16u20
speelplaats mozaïek
6+
kom op tijd!
19u tot 20u30
o.l.v.-markt
7+
€ 10 / enige betalende voorstelling*
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/ Sitting Duck Cie
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		ARTIEST	wanneer	waar	leeftijd	weetje
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Op en rond O.L.V.-MARKT

P

fietsparking

str

food &
drink

zo 16 sept. 2018 vanaf 14u
circus- en straattheaterfestival

De Coninckplein > hangplek voor families
Stationsplein > retro kermis en carnivale capriolen
O.L.V.- markt > de scheve sprookjeswereld van de Malunés

va

programma zondag 16 september vanaf 14u

1
2
			
3
			
4
5

info

legende

op en rond
de coninckplein,
stationsplein en
o.l.v. - markt,

roeselare
—

grootestooringe.be

De Tuin der Lusten
palmt de O.L.V.-Markt in
tijdens
de groote stooringe

DE
DER

—

OPENBARE TOILETTEN
in de drie festivalzones zijn er
openbare toiletten voorzien.
Op het stationsplein vind je
deze in het stationsgebouw,
op het De Coninckplein en de
O.L.V.-Markt zijn er mobiele
toiletten geplaatst.
FOOD & DRINK
Op het De Coninckplein
plaatst Lokaal een bar en eetstandjes. In samenwerking met
Mer’lo, Tina’s, Saladette,….
Op de O.L.V.-Markt kan je
via het labyrint in de binnentuin
van de oude bib De Vriendschap terecht voor spijs en
drank door de Tuin der Lusten.
Op het stationsplein zijn er
verschillende horecazaken.
FOTO’S & FILMPJES
Deel gerust jouw leuke foto’s
en filmpjes op onze facebookpagina degrootestooringe of
op instagram #DGS2018
#degrootestooringe #vanrsl

Voor deze achtste editie van de Tuin der Lusten werken honderden mensen in Krottegem
en de hele stad samen. Vele sociale en artistieke spelers maken een labyrint, krankzinnige
sprookjesfiguren, een boomhut, tienduizend hartjes, een sprookjesachtige oase, expo’s, en
daarmee is nog maar de helft gezegd.
Een weekend lang en gelukkig vertoeven op een uniek sociaal-artistiek festival.
Volg het hele project op facebook of www.detuinderlusten.be.

Colofon: Illustraties Stef Vandommele www.trompet.be / Watt ©Sileks / Les Malunés ©Benoît Martrenchar /
Dyne ©Danny Juchtmans / Léger ©Fobe Knockaert / Platzak ©Tony Gill

Samen met: Collectif Malunés, De Schaduw, Steven Desanghere, Johan Knuts, Bolwerk, dienstencentrum Ten
Elsberge, T’Hope, ZAZZU, Ama-producties, Aisha Adepoyu & PRIT netwerk geestelijke gezondheidszorg midden
West-Vlaanderen, Eline Vyncke,, Dandy Davy, de Kringwinkel, Fedasil Poelkapelle, circusatelier Woesh, de
Batterie & basisschool de Mozaiek, ARhus, het Textielatelier, Doe-Kit, de Kom-af, Maarten Devolder, Yves Obyn,
Onze Kinderen/Log-in, Groep Intro, Télécomandé, Arktos, Smederij 74, Elim steunpunt Vluchtelingen, DRAAD-poppentheater & Beeldsmederij De Maan, Frères Troubouch, cie La Burrasca, EVA Roeselare, VOC Opstap, Oxfam,
Barlaban, ‘t N.E.S.T., OKAN-Roeselare, dj SNS & Jazzavan, Spelen met de Stad & Stad Roeselare

