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Compagnie Balltazar
Cie Ballatzar verdedigt al 10 jaar een populair, nieuw en kwalitatief hoogstaand circus waarin
live muziek altijd aanwezig is.
Cie Balltazar speelt op dit moment twee straatcircusvoorstellingen: De Ballen van Balltazar
en Orkest Bazar. Beide voorstellingen samen speelden de voorbije jaren meer dan 350 keer
in binnen en buitenland.
Daarnaast is Cie Balltazar ook de drijvende kracht achter het autonome circuscreatiecentrum
“Las Bobinas”, die de voorbije 5 jaar 13 circuscabarets organiseerde en residentie aanbood
aan een 50tal compagnieën waaronder Collectif Malunés, Be flat, Company Satchok,
Demented Brothers, Cie Circographie, Fabrizio Solinas …
In 2017 kocht Cie Balltazar een kleine circustent waarmee het ervaring opdeed in het touren
met een circustent.

Artistiek vertrekpunt
Voor deze voorstelling is Hans Vanwynsberghe vertrokken vanuit zijn eigen fysieke
belemmeringen. Chronische rugpijn tekent zijn leven sinds hij vijftien jaar geleden een
inschattingsfout maakte op een maxitrampoline. Later kreeg hij af te rekenen met
acute artritis aan beide polsen.
Vanuit dit gegeven van fysieke belemmering, is Hans op zoek gegaan naar hoe hij toch
nog circusartiest kan zijn door middel van mechanische oplossingen. Al vlug kwam hij
tot de vaststelling dat dergelijke mechanische structuren de mogelijkheid scheppen tot
buitenmenselijke beelden. Ze geven niet alleen een oplossing voor zijn persoonlijke
problemen, maar tegelijkertijd ook voor de menselijke beperkingen in het algemeen.
Dat was het moment waarop deze voorstelling ontstond.

Freak
Daarnaast zocht Hans ook verder naar extra lichaamsdelen voor andere
circusartiesten, wat hem tot een onderzoek naar het historische circus bracht. In de
creatie van de voorstelling staat de zoektocht naar de “freak” centraal. We willen de
historische freak een actuele invulling geven. In onze maatschappij wordt enerzijds het
perfecte lichaam steeds belangrijker terwijl anderzijds de traditionele “freaks” zoals
transgenders of mensen met gezichtstatouages steeds meer aanvaard worden. Wie is
in deze context de “Freak”?

Robots en mechanische structuren
De zoektocht naar freaks gebeurt voor een deel op vlak van extra lichaamsdelen. Hans
Vanwynsberghe is ingenieur van opleiding maar wil geen technologische voorstelling
maken. Hij wil net op de grens blijven tussen technologie en lichaam. Hij wil niet
investeren in één fantastische robot, maar liever een mix van simpele en meer
complexe structuren die we naast artiesten zetten die ook zonder bionische
lichaamsdelen de grens opzoeken van het circuslichaam.
Voor multi-instrumentalist Jef willen we 4 bionische armen ontwikkelen.
Jongleurpercussionist Lumineiro krijgt twee mechanische handen bovenop zijn voeten.

Gastartiest
We willen de grens van onze artistieke ploeg opentrekken door elk festival te werken met
één gastartiest. Deze wordt gekozen in samenspraak met de organiserende partner,
waardoor elk festival er zijn eigen invulling aan kan geven. Dit kan gaan van een
internationaal artiest tot een lokaal talent of een groep buren die onder onze vleugels een
nummer ineen bokst.
Indien het festival zelf geen specifieke wensen heeft, dan kiezen wij een artiest. Het geeft
ons de mogelijkheid beroep te doen op top-artiesten die druk bezet zijn. Een rondvraag bij
enkele zeer gerenommeerde artiesten leert dat die het een aangenaam voorstel vinden.
Artiesten die reeds bevestigden: Hisashi Watanabe (Jap, o.a. Cie Defracto), Alexis Levillon
(Fr, laureaat wereldkampioenschap diabolo), Mark Dehouz (ooit winnaar cirque de demain),
Thomas “Key” Decaesstecker (Be flat), Straus Serpent’art (winnaar Africa got talent),
Alexander Vantournhout.
Onze opzet is dat we met de vaste artiesten een stuk van ongeveer 30 minuten uitwerken
dat uitmondt in het deel waar de gastartiest centraal staat. Daarna neemt de vaste ploeg
weer over voor nog eens een dertigtal minuten. Ook als de gastartiest geen wereldster is,
zorgen wij ervoor dat hij de perfecte omkadering krijgt waardoor hij zal schitteren. Indien de
gastartiest ook op andere momenten kan ingeschakeld worden, dan zullen we dat
vanzelfsprekend niet laten.
In principe werken we altijd één volle dag voor een festival waarin we aan de slag gaan met
de gastartiest. Indien “ de gastartiest” een groep buurtbewoners is waarmee we een
nummer maken, doen we dat vanzelfsprekend niet op één dag.type : le mains mechanique
peuvent attrepar des balles. Les doigs méchaniues sont dirigés par les orteils.

Cabaret – live muziek
We vertrekken vanuit een cabaret structuur. Deze vorm schept de mogelijkheid om een
opening te creëren voor de gastartiest en laat toe om heel diverse scenes en personages in
één voorstelling te verwerken. Doordat alle artiesten ook muzikanten zijn kunnen we de hele
voorstelling live begeleiden waarbij we de muzikanten ook op scene zetten.
Hans Vanwynsberghe de bezieler achter deze voorstelling stampte ooit Funky Friday uit de
grond (Het langst lopende circus cabaret van Vlaanderen). Daarna stichtte hij het
circuscreatiecentrum Las Bobinas en organiseerde er ondertussen 13 circuscabarets. Deze
ervaring neemt hij mee in deze creatie waarin we streven naar een grote diversiteit van de
verschillende nummers op vlak van dynamiek, humor, artisticiteit en bevreemding. Waarbij
het achterliggende thema ons helpt in de zoektocht naar eenheid.

Scene artiesten
We werken met een heel sterke en diverse
ploeg. De artiesten wonen allemaal in
België maar komen oorspronkelijk uit drie
werelddelen, en zijn ook heel divers qua
achtergrond, opleiding en specialisatie.

Hans Vanwynsberghe – Kortrijk – Be- 1980
jongleren, evenwichtsclownerie op ladder
en slap touw, piano.
Opleiding: Ingenieur, Beeldhouwkunst,
Masterclasses Micheline Vandepoel, Tom
Roos …Realiseerde: ShakeThat, Orkest
Bazar, De Ballen van Balltazar, Creatie
ruimte Las Bobinas…
Jef Scheepers – Genk – België – 1979
Contrabas, Klarinet, Tabla, piano,
accordeon, … , clown, schoonduiken.
Opleiding: Jazz studio Antwerpen,
Masterclasses Micheline Vandepoel,
Schilderkunst, …
Realiseerde: Orkest Bazar, De Ballen van
Balltazar, Zoufi, Cabaret Biciclet…
Jeanneke van Roeijen – Sint-Niklaas –
België - 1991
Viool, zingende zaag, piano, acro-yoga,
basis acrobatie.
Opleiding: Master in uitvoerende klassieke
muziek viool, conservatorium Gent
Realiseerde: Room 13 en talloze kleine
muziekgroepen zoals Ravno (Be flat)

Luciano Salve “Lu mineiro” – Sao Paolo –
Brazilië - 1988
jongleren, drum, wasbord
realiseerde: mustache e os apaches, circo
dodo
Papus Keita – Conacry Guinnee - 1995
Contorsionisme, acrobatie, handstand,
percussie
Opleiding: Circusschool van Conacry
Realiseerde: ½ finale Africa got talent,
Spain got talent: golden buzzer, UK got
talent: golden buzzer.
Iara Gueller – Sao Paolo – Brazilië – 1995
Luchtacrobatie, main à main, xaphoon.
Clarinet.
Opleiding: Esac, klassieke dans, opgegroeid
in het traditioneel circus.
Julio Calero Ferre - Spanje - Albacete 1990
Acro Porté, Koreaanse bascule, fluit en
muzikale productie.
Opleiding: Muziekacademie Albacete,
Circusschool Carampa (Madrid-Spanje),
Circusschool Jules Verne (AmiensFrankrijk), ESAC (Hogere School voor
Circuskunsten, Brussel)
Medeoprichter van Tripotes la Compagnie,
docent acro porté.

Omkadering
We willen in de eerste plaats vertrekken vanuit de artiesten
zelf. Een common ground zoeken, binnen onze zoektocht.
We willen zonder vaste regisseur werken, wat het
noodzakelijk maakt om met kritische oeuil extérieurs .

Oeil Exterieur
Micheline Vandepoel
Maxime Dautremont (Cie One Shot)
Stefaan Winter (Die verdamde Spielerei)
Peter Borghs, (Circus Ronaldo et Eigen Kweek)
Mark Dehouz (Laureate Cirque de Demain)

personages en algemeen advies
personages en dramaturgie
algemeen advies en concept
scenario en mise en scène
circustechnisch en muzikaal advies

Technische ploeg
Sofie Devaere
Francis. Wyffels (prof Ugent Robotics)
Griet Hersens
Leo.mar
Anne-Agathe Prin
Steffie Naessens
Rinus Samyn
Bram Delaere

Ontwikkeling robots
Ontwikkeling robots
Kostuums
Grafische vormgeving
Advies spreiding
Spreiding
Advies licht en klank techniek
Advies circustent

Coproducties et partners
Vlaamse Gemeenschap
Speelcircus vzw
CC De Schakel
CIRK! Aalst
30 cc/cirkLabo/CirkL
CC De Spil
Perplex
Circus in beweging
Circusplaneet vzw
Mira Miro
Espace Catastrophe
Circuscentrum

Creatie subsidie
Co-productieCircustent, tribunes, ...
Co-productie, residentie, try out
Co-productie, programmatie, advies
Co-productie, Première, residentie
Algemeen advies en dramaturgie
Residentie en advies
Workshop diversiteit
Ondersteuning avant-premières
Ondersteuning avant-premières
Creatieruimte
Algemeen advies

Circustent: Actor in de publieke ruimte
Een circustent is meer dan de perfecte omgeving om deze voorstelling te brengen. We zien
onszelf niet als een gezelschap die een deel de publieke ruimte inpalmt, maar net een
gezelschap die de sociale dynamiek van de publieke ruimte ondersteunt.
Dit doen we door onze tent uitdrukkelijk open te stellen naar andere activiteiten tijdens de
periode dat we ergens aanwezig zijn. Dit kan gaan van een andere voorstelling, over circusles
tot een bingoavond.Vier van de artiesten zijn ervaren circuslesgevers die hun passie graag
delen met kinderen, buurtbewoners of lokale circusateliers. We zijn in gesprek met Circus in
beweging om een sessie uit te werken rond diversiteit die zou kunnen aansluiten op
schoolvoorstellingen.
We zien het als onze taak om actueel circus naar een nog breder publiek te brengen. De
algemene thematiek van Freaks gebruiken we als een beeld om diversiteit en aanvaarding in
onze maatschappij te belichten. We werken met artiesten uit drie continenten, waardoor
mensen met diverse migratieachtergronden zich kunnen herkennen in de artiesten. We
houden bij het ontwerp van de tribunes specifiek rekening met de noden van mensen met
beperkingen.
Tenslotte hopen we dat het concept om met een gastartiest te werken een element kan zijn
om een publiek bereiken die anders nooit naar een circusvoorstelling zou komen. Zeker Als
een organisator een bekende muzikant of een lokaal talent aandraagt als gastartiest

Beknopte technische fiche
Tent :
23 x 17m + 5mbackstage
Terrein:
min 28 x 21 m
Elektriciteit: 3 x 20 A, 220V
8 personen op tournée + astartiest
2 trekkers + 2 aanhangwagens
+ 1 woonwagen
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag X:
Jour x + 1:

opbouw tent
oefendag
eerste voorstelling
laatste voorstelling
tent afbouw en vertrek

Kalender
Publieke testen
21-23 mei 2021

optie Schone Schaapjes, Staden

5 juin, 18 h 2021

optie CC De Schakel Waregem

15 dec.2021

30 cc, Predikherenkerk, Leuven

Avant Premières
April 2022

Watersportbaan gent met Circusplaneet
en Mira Miro

15-17 mei 2022

Schoolvoorstellingen ism CirkL leuven

Voorkoop
20-22 mei 2022

CirkL Leuven

17-21 aug 2022

Cirk! Aalst

26-27 aug 2022

De kleinste Steeple, Waregem

Contact
Spreiding en bureau
Steffie@balltazar.be

Artistieke leiding
Hans Vanwynsberghe
+32( 0)494639492
friendlyfreaks@balltazar.be

