
MET STEUN VANEEN ORGANISATIE VAN 

STRAPATZEN?
De naam klinkt misschien vreemd maar is eenvoudig te 
verklaren. Het staat voor STRAattheater in het PAjoTtenland 
en de ZENnevallei. Tegelijk is het ook het Oud-Vlaamse 
woord voor ‘fratsen’ of ‘streken’.
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kwaliteit, emotie en gezelligheid!

Welkom op het tweedaags straattheaterfestival
 StraPatZen!

Genieten maar!

Wil je alle acts beleven,  dan helpen we 
jou graag met 2 mogelijke trajecten. 

Je kan kiezen uit het groene 
of het roze traject.

Je kan natuurlijk ook je 
eigen traject bepalen.

Verder kan je rondkuieren
op de speelgoedmarkt (14u30-17u30),  

de doorlopende en mobiele acts beleven,  
en/of genieten van een hapje en een 

drankje.

uur traject 1 traject 2 doorlopend mobiel
15:00 Nagual Culbuto Tattoo Le Passant

15
30 Vertellingen Droomverteller
45 The Atari Show Magomic Show

16:00  
15
30 Dyne
45 Ohne Louis

17:00
15  
30 La Fin Demain Mues
45

18:00
15
30 Magomic Show Nagual
45

19:00
15 Culbuto The Atari Show
30
45

20:00 Dyne
15 La Fin Demain
30
45

21:00 Mues Ohne Louis
15
30
45                   optreden The Mates

22:00
15
30 vuurspektakel Mystic Fire Theatre    
45

23:00                   optreden The Mates

1 Tattoo langestraat bar
2 Vertellingen tent vooraan
3 Le Passant straat
4 droomverteller straat
5 Culbuto weide schuur
6 Mues weide schuur
7 Gromic jongensschool
8 Goma stenebrugstraat
9 Dyne tuin parochiezaal

10 Zirkus Morsa parking
11 Roikkuva parking
12 Nagual weide tent
13 vuurspektakel weide tent

Noteer alvast 
StraPatZen 2020 : nieuwe datum, nieuwe locatie
zondag 23 augustus 2020, kasteel Kruikenburg

alle info : www.strapatzen.be
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1. Cie Mauvias Coton (FR) - Mues

Mues, een circusspel op een hellende 
draad, biedt ons een fabel in het verstrij-
ken van de tijd.
De zwakke maar echte helling van de 
draad maakt het mogelijk om de realiteit 
van de permanente obstakels van het 
leven te verbeelden, terwijl ze voort-
durend naar vooruitgang proberen te 
evolueren.

speelplek 2, om 17u30 en om 21u00      

4. Alles loopt op rolletjes (BE) -
            Vertellingen

Voor gekke en spannende verhalen kan 
je doorlopend terecht aan de woonwa-
gen van de mysterieuze maar betoveren-
de vertelster.

speelplek 3, vanaf 15u00 tot 19u00

11. Roikkuva (SE) - Ohne Louis

Ohne Louis, een sfeervol en ritmisch 
stuk dans en acrobatiek verteld door een 
multi-instrument one-man band. 
Het verhaal ontvouwt zich op een draad 
geholpen door bezems en zingend 
pluchen speelgoed.

speelplek 7,  om 16u45 en om 21u00

12. Alles loopt op rolletjes (BE) -
            Tattoo on Wheels

Deze sfeervolle retro-caravan is een 
“Mobiele Tattoo-studio”! 
Als je geluk hebt, kiest Tattoo Tine jou uit 
voor een tattoo! Ze werkt snel, efficient 
en pijnloos. Nooit gedurfd, nu de kans! 
Voor jong (-18) en oud (+18).

speelplek 6, vanaf 15u00 tot 19u00

3. Goma (DE) - The Atari Show

De meest pure en basale vorm van 
straattheater is een improviserende een-
ling die elkeen aan het lachen brengt, 
die kan improviseren met een voor-
bijlopende hond, die kalende mannen 
over hun achterhoofd mag aaien. Die 
man is Goma.

speelplek 9,  om 15u45 en 19u15

2. Cie FK (BE) - Droomverteller

De Droomverteller zal je een droom of 
wens geven nadat je zelf, via een klein 
spelletje, hebt gekozen.
Deze droom of wens krijg je als bezoeker 
mee naar huis. 

straat, vanaf 15u00 tot 20u00

5. Cirkus In Beweging (BE) - Dyne

In DYNE nemen elf acrobaten het op te-
gen elkaar, zichzelf en de zwaartekracht. 
Ze brengen een rauwe acrobatische 
choreografie, zomaar op de straatste-
nen. De voorstelling gaat over kracht, 
samenwerking en vertrouwen. 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.

speelplek 5,  om 16u30 en om 20u00

8. Gromic (BE) - Magomic Show

Welkom in de wereld van magische 
eenvoud!
Maak plezier als een kind. Lach en blijf 
lachen!
Ongeacht je leeftijd, waar je ook van-
daan komt, Gromic brengt je terug naar 
die magische onschuldige tijd van ver-
wondering en geluk die je lang verloren 
had geacht.

speelplek 4,  om 15u45 en om 18u30

6. Cie Mauvias Coton (FR) - Culbuto

Waar zijn we toe in staat? Onszelf ervan 
overtuigen dat alles mogelijk is. 
Cie Mauvais Coton vond een compleet 
nieuwe discipline uit met een instabiele 
Chinese mast. 
Bereid je voor op een 360°-voorstelling 
die ontroert, verbaast en beklijft. Zorg 
dat je zelf niet zeeziek wordt, want Cul-
buto betekent zoveel als ‘wiebelventje’.

speelplek 1,  om 15u00 en om 19u15

10. Frank Poelvoorde (BE) - 
            Le Passant

Le Passant is een visuele en interactieve 
act waar magie, verwondering en impro-
visatie centraal staan. Hij strooit hartjes in 
het rond, blaast zeepbellen uit zijn han-
den, veegt de straten voor de voeten van 
de mensen/ fietsen en zelfs auto’s, zorgt 
ervoor dat iedereen piekfijn op het event 
zich bevindt en vooral, hij deelt kleine 
intieme momenten uit met groot en klein!

straat, vanaf 15u00 tot 20u00

7. Zirkus Morsa (DE,FR) - 
              La Fin Demain

Uitgerust met een houten plank en een 
kartonnen koker, twee mensen, schip-
breukelingen, gestrand op het strand 
van hun verbeelding, ontmoeten elkaar, 
leren elkaar kennen, krijgen voor elkaar 
vertrouwen.
Samen verliezen en vinden ze evenwicht 
met behulp van eenvoudige, schijnbaar 
waardeloze objecten: een plank, een 
buis, een touw, drijfhout. Hun grenzen 
verkennend leidt tot een zoektocht naar 
een gemeenschappelijk evenwicht.

speelplek 8,  om 17u30 en om 20u15

13. Moving Fire Arts (BE) -
                            Mystic Fire Theatre

‘AcroDance in vuur’ is een exclusief en 
elegant vuur dansduo. De artiesten com-
bineren vuur, acrobatie en theater tot 
“één gehele voorstelling”. 
Deze voorstelling bevat acrobatische 
vuurzwaard gevechten, wervelende 
partneracrobatie, dansen met branden-
de hoepels, vurige effecten, ...! 

speelplek 4,  om 22u30

9. Adriano Cangemi (IT) - Nagual

Fysiek theater in de lucht.
Een tovenaar begint een lange pelgrim-
stocht. Hij reist om een heilige plaats 
te vinden om een tuin te planten. Hij 
draagt een krachtig zaad met zich mee, 
een zaad dat zal groeien in de boom van 
leven en dood, van waaruit de eenzame 
vogel zal opstijgen naar de hoogste wol-
ken, zachtjes zingend.

speelplek 7,  om 15u00 en om 18u30

14. The Mates (BE)

The Mates brengen een eigen origineel 
concept: de grootste namen uit de 60’s 
en de 70’s worden verenigd in een reeks 
medleys met nummers die in ieders ge-
heugen gegrift staan.

tent, om 21u30 en 23u00
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