
HEMELSE SPEKTAKELS & DAGVERSE WONDEREN 

 13de
Gratis straatanimatiefestival  25 aug. 14u. 

 

9u. REUZE ROMMELMARKT  

Nacho Rey met Manic Freak   
Manic Freak is een dynamisch, charismatisch zonderling, 

 een fenomeen, een persoon vol humor die van 

 hoogtevrees geniet.  Hij kan balanceren als geen ander . 

Een voorstelling die iedereen met een glimlach laat vertrekken. 

Muruya met Sinopsis   
Muruya wil hoge hakken en mooie kleding dragen, maar 

haar onhandigheid laat het niet toe.Muruya droomt van  

het dansen van de tango op de slappe koord met een 

mooie man . Ze danst met Mingo, haar gigantische pop. 

Deze krullende clown  haalt alles uit de kast op de slappe koord .  

Circu Eguap  met Rolling Bag  
Rolling Bag is een komische voorstelling vol 

 acrobatische ,riskante  en absurde situaties.   

Dit leuk ,soepel , explosief stel artiesten steekt  

er letterlijk het vuur in. Met andere woorden , een 

 heel fijne familievoorstelling.  

Frantastica met  Birg Birds 
Heel lang geleden, werd de aarde bewoond door  

grote vogels met hele lange benen. Er zijn er nu 

nog 2 over…  En soms, heel soms bij speciale  

evenementen laten ze hun snavel zien! Ze  

paraderen voorbij met hun lange benen en slaan 

hun meters lange vleugels uit.  

Cirqumstantia met cirq civil:   
Maurice en gerard zorgen op onze ‘Gezôarse feesten’ 

 voor de goede gang van zaken. Deze 2 reuze  

‘village people’ flikken zijn hun rare trekjes en  

obsessies belange nog niet kwijt. Kom ze ontmoeten. 

Armand Magic met Close-up magie 

Van ‘tomorrowland’ tot ‘Belgium got talent’, 

Armand verbluft iedereen met zijn straffe trucs. 

 
 
 
 
 
 

Fanfare de Coureurs:  
De Coureurs, je waant je terug in de tijd van 

 Eddy Merckx bij het aanschouwen van deze  

bende ludieke muzikanten . Met hun retro wieleroutfit 

van weleer laten zij de toeschouwers historische 

wielermomenten uit het verleden herbeleven . 

Fanfare Rask In Aksi:  
Raks in Aksi Fanfare  zal er voor zorgen dat 

onze ‘spektakels’ nooit zullen stilvallen. De fanfare  

brengt overal op onze terrein muzikale borduurwerkjes 

 van allerlei wereldse feestmuziek.  

Wiewieneke :  
Wiewieneke met zijn mobile muzikale bakfiets, 

dat is entertainment voor jong en iets ouder.  

Live gezongen covers in alle talen van de wereld,  
 

CREAFUN REUZE KINDERLAND (van 13u30)   
 - circus workshops en gekke fietsen. 

 - ballenbadbus,kindergrime. 

 - reuze gezelschapsspelen en fijne muziek. 

 - meerdere springkastelen en reuze actiebaan. 

De Gezôarse‘Gezinsbond’ met spelletjes en animatie. 
 

AFHAALSTANDEN MET VERSE GEZÔARSE MAALTIJD. 

We hebben een nieuw concept ! 3 prachtige eigen standen, 

eten kan je nog steeds in het Uilennestje.      
 

LIVE MUZIEK in de TENT:  gans de dag ambiance. 

Vanaf 11u tot 13u: Cava aperitief concert.  
Kom je gekochte steunkaart inwisselen voor een 

lekkere cava en een hapje. Met een zeer fijn  

optreden van  de groep “TOEVALLIG “  .  

18u:  RADIO SPANDEX .  mega flashy knallende coverband 

20u:  GET  READY . mijn liefde voor jou is diep, zo diep.  

21u : JETTIE PALLETTIE . zotte ambiance. 

22u : Discobar Deejays sluit de feesten af.  
 


