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dagprogramma
Zaterdag 16 juli

Botermarkt

kalandenberg

kalandenberg

green

green

Augustijnenklooster

Augustijnenklooster

Augustijnenklooster

Augustijnenklooster

Augustijnenklooster

Augustijnenklooster

luisterplein

luistertplein

luistertplein

luistertplein

luistertplein

luistertplein

hotel d'hane-steenhuyse

hotel d'hane-steenhuyse

triodos bank

triodos bank

triodos bank

triodos bank

14.30 - 17.30 : Gepeto - Audrey Dero (Be)  
  “De Hiphiphip Cabine”
14.30 - 17.30 : Cie du Docteur TROLL  (Fr)   
                          “CLIC”

15.00 : Compagnie l’Art bat l’Etre (Fr)  
 “Cata-strophes”
16.30 : Compagnie à Tiroirs (Fr)  
 “Ce n’est pas Commode!”

15.00 : Compagnie à Tiroirs (Fr)  
 “Ce n’est pas Commode!”
16.30 : Compagnie l’Art bat l’Etre (Fr)  
 “Cata-strophes”

15.45 : Gianluca Di Mateo (It)  
 “Le Guaratelle Di Pulcinella”
17:00 : La Chaise à Porteurs (Fr)

 “Olga & Bob”

15:45 : La Chaise à Porteurs (Fr)

 “Olga & Bob”
17.00 :  Gianluca Di Mateo (It)  
 “Le Guaratelle Di Pulcinella”

17.30 : La petite Vitesse  (Fr)  
 “Sulfat’théâtre”

17.30 : Compagnie à Tiroirs (Fr)  
 “Ce n’est pas Commode!”

17.30 : Compagnie Areski (Fr)  
 “Millefeuilles”

14.00 tot 17.00 : Workschop 
 “Stokpoppen maken voor beginners”
17.30 : Alas Negras  (Fr)  
 “Lost Love”

14.00 tot 17.00 : Workschop 
 “Stokpoppen maken voor beginners”
17.30 : La petite Vitesse (Fr)  
 “Sulfat’théâtre”

17.30 : Artisjok Theater (De)  
 “Urlaub!”

13.00 : Compagnie à Tiroirs (Fr)  
 ”Ce n’est pas Commode!”

13.00 : Compagnie l’Art bat l’Etre (Fr)  
 “Cata-strophes”
17.30 : La petite Vitesse (Fr)  
 “Sulfat’théâtre”

13.00 : La Chaise à Porteurs (Fr)

 “Olga & Bob”

13.00 : Alas Negras  (Fr)  
 “Lost Love”

13.00 : La petite Vitesse (Fr)   
 “Sulfat’théâtre”

13.00 : Alas Negras  (Fr)  
 “Lost Love”

16.00 - 17:30 : Ecarquillée  (Fr)    
 “La Foire aux Articulés”
21.00 : Compagnie Désuète (Fr)  
 “Plus rein ne bouge ?”

16.00 - 17:30 : Ecarquillée  (Fr)    
 “La Foire aux Articulés”
21.00 : Compagnie Désuète (Fr)  
 “Plus rein ne bouge ?”

14.30 : Theater Hutsepot (Be) 
 “Ginder”
15.30 : Scott Brand (Au)

 “Cyril“
16.00 : Theater Hutsepot (Be) 
 “Ginder”

14.30 : Theater Hutsepot (Be) 
 “Ginder”
16.00 : Theater Hutsepot (Be) 
 “Ginder”

Maandag 18 juli

Woensdag 20 juli

donderdag 21 juli

Vrijdag 22 juli

prijzendinsdag 19 juli

Zaterdag 23 juli

Botermarkt

hotel d'hane-steenhuyse

14.30 - 17.30 : Compagnie Bakélite (Fr)   
 “La Caravane de l’Horreur”
14.30 - 17.30 : Le Théâtr’Ose  (Fr) 

   “De Chose... en Métamorphose...”

21.00 : Louise Rafale (Fr)  
 “Foutraktown”

Zondag 24 juli

Botermarkt

kalandenberg

green

luistertplein

14.30 - 17.30 : Compagnie Bakélite (Fr)   
  “La Caravane de l’Horreur”
14.30 - 17.30 : Le Théâtr’Ose  (Fr) 

   “De Chose... en Métamorphose...”

15.00 : Artisjok Theater (De)   
 “Urlaub!”
16.30 : Alas Negras (Fr)  
 “Lost Love”

15.45 : La petite Vitesse (Fr)   
 “Sulfat’théâtre”
17.00 : Garlic Theatre (UK)   
 ”Can Fish drink Tea”

13.00 : Alas Negras  (Fr)  
 “Lost Love” 
17.00 : Artisjok Theater (De)  
 ”Urlaub!”

Botermarkt : 1€
 ter plaatse te betalen

Kalandenberg : gratis
Green : gratis

Triodos Bank : gratis    
  plaats reserveren op www.triodos.be/gentsefeesten

Luisterplein : gratis

Hotel d’Hane-Steenhuyse : voorst. 21.00 : 8€ 
 reservatie & voorverkoop Uitbureau Gent

Augustijnenklooster :
     Workshop “Stokpoppen maken” : 10€ 
      ter plaatse te betalen

hotel d'hane-steenhuyse

21.00 : Louise Rafale (Fr)  
 “Foutraktown”

luistertplein

13.00 : Compagnie à Tiroirs (Fr)  
 ”Ce n’est pas Commode!”

Augustijnenklooster

14.00 tot 17.00 : Workschop 
 “Stokpoppen maken voor beginners”
17.30 : Compagnie Areski (Fr)  
 “Millefeuilles”

kalandenberg

green

15.00 : Alas Negras  (Fr)  
 “Lost Love”
16.30 : Artisjok Theater (De)   
 “Urlaub!”

15.45 : La petite Vitesse (Fr)   
 “Sulfat’théâtre”
17.00 : Garlic Theatre (UK)   
 ”Can Fish drink Tea”

© foto in poppenkast: D. Jimenez voor La Chaise à Porteurs

Europees Figurentheatercentrum 
Convent Begga, Groot-Begijnhof 15, Be 9040 Gent

info@puppetbuskersfestival.eu
www.puppetbuskersfestival.eu

14.30 : Compagnie Fietswolven (Be)

 “Meneer Fiets”
15.30 : Scott Brand
 “Cyril“
16.30 : Compagnie Fietswolven (Be)

 “Meneer Fiets”

14.30 : Figurentheater Propop (Be)

 “Hee Man”
16.30 : Figurentheater Propop (Be)

 “Hee Man”

Botermarkt

14.30 - 17.30 : Compagnie Bakélite (Fr)   
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14.30 - 17.30 : Le Théâtr’Ose  (Fr) 

   “De Chose... en Métamorphose...”

kalandenberg
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15.00 : Alas Negras  (Fr)  
 “Lost Love”
16.30 : Artisjok Theater (De)   
 “Urlaub!”

15.45 : La petite Vitesse (Fr)   
 “Sulfat’théâtre”
17.00 : Garlic Theatre (UK)   
 ”Can Fish drink Tea”

hotel d'hane-steenhuyse

21.00 : Louise Rafale (Fr)  
 “Foutraktown”

Augustijnenklooster

17.30 : Alas Negras  (Fr)  
 “Lost Love”

Kinderkankerafdeling U.Z.

15.00 : Gianluca Di Mateo (It)  
 “Le Guaratelle Di Pulcinella”
16.00 : La petite Vitesse (Fr)   
 “Sulfat’théâtre”

triodos bank

14.30 : Theater Hutsepot  (Be) 
 “Over hoedjes en kalfjes”
15.30 : Scott Brand (Au)
 “Cyril“
16.30 : Theater Hutsepot  (Be) 
 “Over hoedjes en kalfjes”

Zondag 17 juli

Botermarkt

14.30 - 17.30 : Gepeto - Audrey Dero (Be)  
  “De Hiphiphip Cabine”
14.30 - 17.30 : Cie du Docteur TROLL  (Fr)   
                          “CLIC”

luistertplein

13.00 : Artisjok Theater (De)  
 ”Urlaub!”



De groepen

plaatsvinder

Alas Negras (Fr)

“Lost Love”
Een schrijver verliest de liefde van zijn leven en  
dus ook zijn bron van inspiratie . Hij slaapt zachtjes 
in … Tussen de dromen en de herinneringen vindt 
hij opnieuw de kracht om zijn werk te beëindigen 
en de confrontatie aan te gaan met de leegte die 
werd achtergelaten bij het verlies van zijn geliefde.

Botermarkt

do 21, za23 & zo 24/7

do 21, za23 & zo 24/7

za 16 & zo 17/07

za 16 & zo 17/07

Kalandenberg Green

wo 20, vr 22 &  zo 24/7

Augustijnenklooster

Kinderkankerafdeling U.Z.

Luisterplein

za 23 & zo 24/7

ma 18/7

za 16 & di 19/7

zo 17/7

d’Hane-Steenhuyse

za 16 & zo17/7

do 21, vr 22 & za 23/7

wo 20 & za 23/7

vr 22/7

zo 17/07

ma 18 & di 19/7

Triodosbank

Compagnie l'Art bat l'Etre  (Fr)

"Cata-strophes"
Cata-strofe, is een stuk over de mens, van de mens 
en door de mens. Het personage is een bizarre ar-
tieste, die zowel slachtoffer is van, als verantwoor-
delijk is voor haar eigen ellende. Op deze manier 
zit ze gevangen in een onvermijdelijk vernietigend 
proces. Ze toont aan welke elementen de oorzaak 
zijn van het verlies van de Mensheid en de mense-
lijkheid door objecten en culinaire zaken te mani-
puleren met in de hoofdrol een bevroren pizza die 
de corrupte mens voorstelt …

Compagnie Areski  (Fr)

"Millefeuilles"
Millefeuilles is een voorstelling in de vorm van een 
reis doorheen installaties van papier. Gedurende 
het bezoek wordt de toeschouwer geanimeerd 
door kleine figuren. Ze vertellen gekke en tragi-
komische verhaaltjes  over eenzaamheid en alle 
mogelijke middelen om eraan te ontsnappen. Zij 
onderzoeken de grens tussen onbeweeglijkheid en 
beweging.

Compagnie a Tiroirs  (Fr)

"Ce n’est pas Commode!"
Het publiek zal genieten van de grootse activitei-
ten van deze kast-man, half clown, half goochelaar, 
soms wat zonderling, soms wat ontwricht .

Met zijn grote oranje bril heeft hij meer dan één 
truc achter de hand. Of moeten we eerder zeggen: 
hij heeft meer dan één schuif in zijn kast, waaruit 
bloemen en vlinders ontsnappen.

Compagnie BakElite  (Fr)

“La Caravane de l’Horreur”
Heb jij zin om je gevangen te la-
ten nemen door een seriemoor-
denaar? Wil jij je laten opsluiten 
in een koude en vochtige caravan 
en wil je iets meemaken dat het 
bloed in je aderen doet stollen?

In dit kleine objectentheater 
schrijft C° Bakélite een thriller, 
door alle angst-mechanismen te 

misleiden en door te spelen met de stereotypen 
van het genre. 

do 21, za 23 & zo 24/7

Compagnie DEsuete (Fr)

“Plus rein ne bouge?”
Een voorstelling voor een danseres en een levens-
grote pop.

In het midden van de scène zie je een Vrouw en 
een Skelet die  zich verenigen en elkaar loslaten. 
Zo creëren ze een twee-eenheid  met het gemani-
puleerde en geanimeerde, gedanste en ontwrichte 
object. Alles ademt tederheid en lichtheid. De dan-
seres neemt het publiek mee op een reis naar de 
wieg van de menselijke ziel, een draad spinnend 
tussen het leven en het gemis.

Compagnie du Docteur TROLL (Fr)

“Magicabine”
Laat je fotograferen …. Op een andere manier !

De Magicabine situeert zich in de pure traditie van 
het intimistische miniatuurtheater.

Het is tegelijk mysterieus en hartverwarmend. Het 
doet zowel denken aan een biechtstoel als aan een 
of andere kermisattractie.

Compagnie Fietswolven (Be)

“Meneer Fiets”
Een toevallige passant met een vreemd  beladen 
fiets. Twee spelers die geen onderdeel van de fiets 
onbenut laten. Figurentheater op straat.  Humor 
met een knipoog naar de tragiek van elke dag.

Meneer Fiets vertelt het universele verhaal van 
man en vrouw. Het aangetrokken worden door een 
onbereikbare liefde. Het verhaal van de schaamte 
om je liefde te tonen. Het verhaal van een jonger, 
aantrekkelijker en doortastender rivaal, die ieder-
een vroeg of laat op zijn pad vindt.

Ecarquillee (Fr)

“La Foire aux Articulés ”
Het gekke mannetje me zijn bolhoed en blauwe 
zwaluwstaart werkjas heeft beslist om al zijn beeld-
houwwerken op straat tentoon te stellen.

Hij is een leuteraar van de bovenste plank en hij ver-
koopt je voor een paar centen magie, beweging, 
avontuur en een wereld gemaakt van pianosnaren, 
houten rondelen, optische vezels of pluimen.

za 16 & zo17/7

za 16 & zo17/7

do 21, za 23 & zo 24/7

Gepeto - Audrey Dero  (Be)

“De Hip hip hip Cabine”
Hip Hip Hip ! Klik !

De toeschouwer wordt door een hostess begeleid 
naar de “Hip Hip Hip!” Achter het gordijn gaat 
hij zitten op het krukje.  Er ligt een hoofdtelefoon 
klaar die hij moet opzetten.

De stem in de hoofdtelefoon zal zijn gids zijn gedu-
rende de beeldende voorstelling. Er liggen jetons 
in verschillende kleuren, de toeschouwer kiest er 
één en steekt hem in de gleuf van de machine …

ma 18, wo 20 & za 23/7

ma 18 & vr 22/7

wo 20/7

za 16 & zo 17/7

za 16 & zo 17/7

Gianluca Di Mateo  (It)
“Le Guaratelle di Pulcinella”

Pulicinella en de typische personages van deze 
volkscultuur zijn de hoofdrolspelers in Le Guaratel-
le di Pulcinella.

De handpoppen geven samen leven aan gekke, 
ironische en vaak brutale situaties, maar die zijn 
altijd louterend. Karakteristiek is het volgehouden 
ritme samen met de Napolitaanse culturele esprit. 
Pulcinella herinnert ook aan de oude collectieve 
rituelen die gemeenschappelijk zijn voor de hele 
mensheid.

La Chaise a Porteurs  (Fr)

“Olga & Bob”
De liefde voor altijd!

Olga, een grote (toch wat haar lengte betreft) 
straatzangeres, wordt vergezeld door haar man, 
Bob, een virtuoos pianist. Zij komen ons hun reper-
toire voorstellen van Jazzy songs. Vandaag (en dat 
is echt de kers op de taart) krijgt de liefde alle eer! 
8 jaar geleden hebben ze elkaar ontmoet en dat 
moet gevierd worden!

Louise Rafale  (Fr)

“Foutraktown”
Het was beter geweest voor hem dat hij zijn on-
dergrondse schuilplaats nooit had verlaten, dat hij 
nooit was gaan spelen op straat, dansend met zijn 
lampionnen. Het was zelfs nog beter geweest had 
hij geen kennis gemaakt met de charlatan Mirakle, 
verkoper van pillen met spectaculaire effecten.

Theater Hutsepot  (Be)

“Ginder”
Vader en zoon of moeder en 
kind of groot en klein of God 
weet wat. Elk op hun eiland, 
veraf en toch dichtbij. Verlan-
gen naar elkaar. Stap voor stap 
en poging na poping. En dan 
net wel of toch weer niet. Po-
etische en hilarische misluk-
kingen maken een woordloos, 
interactief pareltje, geruggen-
steund door een tweekoppig orkest met gitaar, vi-
ool, percussie, kazou en nog veel meer.

Scott Brand (Au) 
“Cyril”

Scott Brand kwam 8 jaar geleden met zijn draad-
marionet Cyril uit Australië in Spanje aan. Sinds-
dien trekt hij met zijn one man show als puppet 
busker langs de straten van Europa. Deze straat 
act bracht overal waar hij kwam vreugde bij jong 
en oud.

Artisjok theater (De)

“Urlaub!”
Zomervakantie, op het strand! 
Aanrollende golven, krijsende 
meeuwen, een vlieger komt 
voorbij. Niets kan deze rust 
verstoren. Niets?

Een vrouw zit op het strand in 
haar strandstoel, ontspannen 
en nog net niet verbrand. Hoe 
mooi kan het kleine geluk zijn 
in het leven. Maar jammer ge-
noeg komt haar bal in het water terecht en is haar 
lot bezegeld …

“Over hoedjes en kalfjes”
De hoedenmaker trekt rond 
van huis naar huis, van dorp 
naar dorp. Iedereen zijn eigen-
heid, iedereen zijn hoed. Voor 
de hoedenmaker is iedereen 
gelijk en toch verschillend. Als 
de hoedenmaker voor jou een 
hoed maakt, dan verandert 
meteen je hele leven.

Le Theatr'Ose  (Fr)

“De Chose... en Métamorphose...”
Komen van een bijna perfecte eivorm naar 
de vreselijke eerste momenten van het le-
ven … Wat overkomt dat Ding in Verandering? 
Als het leven slechts aan één enkel draadje hangt, 
welk draadje is het dan, want het Ding is enkel ge-
maakt uit draden? 

ma 18/7

do 21, za 23 & zo 24/7

zo 17 & do 21/7za 16 & do 21/7 ma 18/7

La petite Vitesse (Fr)

“Sulfat’théâtre”
Vroeger was Soufrette een 
toestel dat gebruikt werd 
voor de verspreiding van 
zwavel over de wijngaarden. 
Zij werd op de zolder gezet 
op het moment dat de Sul-
fateuze verscheen. Soufrette 
walgde van de mensheid die 
haar had verworpen na zovele 
goede en loyale jaren dienst. 
Ze vlucht uiteindelijk weg, 
vastbesloten om te vechten 

tegen alle gelijkaardige vormen van verwaarlozing, 
verwerping, vernedering …

do 21, za 23 & zo 24/7

Garlic Theatre  (UK)

“Can Fish drink Tea?”
Ga samen met Garlic Theatre op vakantie in een 
onderzeeër, de HMS Theezak, vergezeld van speel-
se objecten en bizarre figuren. Het is een waterig 
avontuur van een onderzeeër in de straat, van een 
barbiepop in een vis en van de zoete wraak van 
een theezakje.

Garlic Theatre brengen hulde aan alles wat kan ge-
beuren als je een heerlijk kopje thee drinkt ….

Figurentheater Propop (Be)

“Hee Man”
Een tafelpoppenspel waar 
wordt gespeeld met vijf gro-
te houten figuren die steeds 
veranderen in een minimaal 
decor.

In deze voorstelling kom je in 
een tijdmachine terecht. We 
nemen je mee naar de tijd 
dat de mens ontstaat. Je ziet 
de ontdekking van het vuur, 
gereedschap, het wiel, het 
schrift … 

di 19/7

za 23/7

za 16 & zo17/7


