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Circo Circolo 2014

Tien dagen verwondering, ruim 300 artiesten, 22.000 bezoekers, meer dan 150 medewerkers en vrijwilligers en tien tenten. Van 16 t/m 26 oktober 2014 vond het eerste lustrum
van circusfestival Circo Circolo plaats op Landgoed Velder in Liempde. In de vorm van 23
verschillende voorstellingen met in totaal meer dan 90 opvoeringen werden de laatste
ontwikkelingen en meest uiteenlopende disciplines op het gebied van het nieuwe circus
gepresenteerd. Met bijdragen uit Nederland, België, Canada, Zweden, Spanje en Frankrijk.
Met 2 Zweedse voorstellingen droeg Circo Circolo bij aan de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Zweden.

Circo Circolo 2014

Ten days of amazement, more than 300 artists, 22,000 visitors, more than 150 staff and
volunteers and 10 tents. From 16 to 26 October 2014, the Circus Festival Circo Circolo celebrated its fifth anniversary at the Velder Estate in Liempde. There were 23 different shows
with more than 90 performances to present the latest developments and widest variety of
disciplines in the field of New Circus. With contributions from the Netherlands, Belgium,
Canada, Sweden, Spain and France.
With two Swedish productions, Circo Circolo made a contribution to the celebration of 400
years of diplomatic relations between the Netherlands and Sweden.

Bezoekersaantallen Circo Circolo 2007 - 2014

Voor het eerst in de geschiedenis van Circo Circolo is het aantal bezoekers niet gestegen.
Net als in 2012 wist het festival zo’n 22.000 mensen te trekken. De opgaande lijn 2007:
12.000, 2008: 17.000 en 2010: 19.000 werd dus niet doorgezet. 35,7% van de bezoekers kwam
voor de eerste keer en 36,3% heeft 3 of 4 eerdere edities bezocht. Het percentage dat al
eerder Circo Circolo bezocht neemt steeds verder toe (van 19% in 2008 naar 64,4% in 2014).
Iets meer dan de helft (51,7%) zag meer dan één voorstelling – dit waren vooral mensen die
het festival al eerder bezochten. Dit percentage is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van
2012

Visitor numbers for Circo Circolo 2007 - 2014

For the first time in the history of Circo Circolo, the number of visitors did not rise. Just as
in 2012, the festival attracted about 22,000 people. The gradual rise from 2007 (12,000), 2008
(17,000) and 2010 (19,000) was not extended. 35.7% of visitors came for the first time and
36.3% has visited two or three previous editions. The percentage that had previously visited
Circo Circolo continues to rise (from 19% in 2008 to 64.4% in 2014). A little more than half
(51.7%) saw more than one production – these were primarily people who had previously
visited the festival. This percentage has stayed more or less the same compared to 2012.

Wederom hoge waardering voor Circo Circolo

Circo Circolo 2014 herstelde zich met een waardering van een ruime acht (8,2) van een relatieve dip in de publiekswaardering in 2012 (7,9). De bezoekers beschouwen het festival als
avontuurlijk en vaker grensverleggend dan voorspelbaar. Men vindt het eerder laagdrempelig dan elitair. Gemiddeld spreken de bezoekers zich niet uit of zij het meer als cultureel
festival beschouwen of als circus.
72% van de bezoekers zal een volgende editie van Circo Circolo van harte aanbevelen bij
vrienden en bekenden. Ook dit cijfer is weer gestegen ten opzichte van 2012.

Again, high marks for Circo Circolo

Circo Circolo 2014 recovered with a higher mark (8.2) after a relatively low one in 2012 (7.9).
Visitors regard the festival as adventurous and more often pioneering than predictable. It
was seen to be more accessible than elitist. In general, the visitors did not state whether
they regarded the festival more as a cultural festival or a circus.
72% of the visitors would heartily recommend a following edition of Circo Circolo to friends
and acquaintances. This figure has also risen relative to 2012.

Speciale aandacht voor dramaturgie

Tijdens Circo Circolo 2014 stond de ontwikkeling van dramaturgie in het nieuwe circus
centraal. Zo werden, vanwege de sterke dramaturgische aspecten, voorstellingen van Flip
Fabrique, Cirkus Cirkör, Rasposo, Leandre en Sebastien Wojdan geprogrammeerd. Ook de
nieuwe producties Tabula Rasa van ACaPA en Tattica van de B-side company van studenten en net-afgestudeerden bleken uitstekend in dit rijtje te passen.
In het seminar over Circus in de 21e eeuw vond een speciale deelsessie plaats over dramaturgie in Circus. Met bijdragen van o.a. Marie Molliens (Rasposo), Sebastien Wojdan (solo
en Cirque Galapiat), maar ook vanuit het klassieke circus, ontstond een levendig debat over
de veranderingen die zich in het circus voordoen. Toehoorders waren collega artiesten
maar vooral ook studenten van circusopleidingen.

Special attention for dramaturgy

At Circo Circolo 2014, there was a focus on the development of drama theory (dramaturgy)
in New Circus. For instance, because of the powerful aspects of drama theory, shows by
Flip Fabrique, Cirkus Cirkör, Rasposo, Leandre and Sebastien Wojdan were programmed.
The latest productions Tabula Rasa by ACaPA and Tattica by the B-side Company of students and recent graduates were also ideal additions to this list.
In the seminar about Circus in the 21st Century, there was a special session about drama
theory in circus with contributions by e.g. Marie Molliens (Rasposo), Sebastien Wojdan
(solo and Cirque Galapiat). There was also a lively debate from the side of classic circus
about the changes that are taking place in circus. The audience consisted of other artists
but also students of circus courses.

Vernieuwing en Verrassing

Circo Circolo streeft ernaar vernieuwende richtingen in het eigentijds circus te laten zien.
Daarin passen bijvoorbeeld de voorstellingen van Panama Pictures en Lonely Circus die
erg wisselend ontvangen werden. Dat circus ook een sterke sociale kracht en functie
kan hebben, werd zichtbaar door de ontroerende voorstelling Complicités van La Bande
de Zoufs uit Brussel. Dat liet de groep al eerder zien op andere belangrijke Europese
circusfestivals. Tijdens Circo Circolo werd, voor een dolenthousiast en geroerd publiek,
een 4-jarige samenwerking tussen 6 professionele circusartiesten en 8 mensen met een
verstandelijke beperking afgesloten.

Innovation and Surprise

Circo Circolo aims to show innovative developments in contemporary circus. That includes,
for instance, the shows by Panama Pictures and Lonely Circus, which had very varying
receptions. Circus can also have a powerful social power and function, as could be seen
from the moving show Complicités by La Bande de Zoufs from Brussels. The group had
already shown this at other important European circus festivals. During Circo Circolo, six
professional circus artistes and eight people with mental handicaps concluded four years
of cooperation in front of a wildly enthusiastic and emotional audience.

Circus van de 21e eeuw / state of circus

Ter gelegenheid van het door de Stichting Circuscultuur uitgeroepen Nationaal jaar van het
Circus werd op woensdag 22 oktober, in samenwerking met genoemde stichting, een seminar georganiseerd over het circus van de 21e eeuw. Gestart werd met ‘The State of the
Circus’ uitgesproken door Filip Strobbe, directeur van Brugge Plus en schrijver van Cultuur
voor Beginners, waarin hij een lans brak voor circus. Strobbe riep politici, beleidsmakers,
bezoekers én het circusveld circus te zien als een volwaardige en vernieuwende kunstdiscipline. Meer dan in andere disciplines vinden zoveel verrassende cross-overs plaats.
Tevens is het nieuwe circus in staat verschillende publieksgroepen te verbinden.
Vervolgens vonden er deelsessies plaats over Dramaturgie in het Circus en over Circus en
publieksontwikkeling.

Circus of the 21e century / state of circus

To mark the National Year of Circus called by the Circus Culture Foundation, a seminar was
organised on Wednesday 22 October about Circus in the 21st Century with the Foundation.
It started with “The State of Circus” spoken by Filip Strobbe, director of Brugge Plus and
writer of Culture for Beginners, in which he stood up for circus. Strobbe called on politicians, policymakers, visitors and the circus profession to regard circus as a mature and
innovative arts discipline. There are so many more surprising crossovers than in other
disciplines. In addition, New Circus is able to bind together different audiences.
There were then sessions about Drama Theory in Circus and about Circus and Audience
Development.

Circo Circolo en de circusopleidingen

De twee circusopleidingen in Nederland (ACaPA/Tilburg en Codarts/Rotterdam) hebben
goed wortel geschoten: afgestudeerde studenten treden inmiddels over de hele wereld
op en winnen internationale prijzen. Circo Circolo is voor veel van deze studenten dé plek
om veel ervaring op te doen en te kijken bij en leren van gearriveerde collega’s. Naast de
voorstellingen Tabula Rasa (ACaPA) en Circuscabaret (Codarts), namen de tweedejaars
van ACaPA bezoekers mee naar buiten voor een locatievoorstelling in het Groene Woud.
De B-side company is een nieuw, in Tilburg gevestigd, gezelschap dat bestaat uit de groep
studenten die in juni 2014 afstudeerde bij ACaPA. Dit collectief bewerkte hun 3e-jaars
voorstelling uit 2013 tot een nieuwe, eigentijdse productie. In de Briantelli-foyer werden 24
verschillende performances verzorgd door studenten van de circusopleidingen.

Circo Circolo and Circus Courses

The two Circus Training Courses in the Netherlands (ACaPA/Tilburg and Codarts/Rotterdam) have firmly taken root: graduate students are already performing all over the world
winning international prizes. For many of the students, Circo Circolo is the ideal place to
gain experience and to learn from successful colleagues. Alongside the performances
Tabula Rasa (ACaPA) and Circuscabaret (Codarts), second-year students of ACaPA took
visitors outside for a location show in the Green Forest.
The B-side Company is a new company based in Tilburg made up of a group of students
who graduated in June 2014 from the ACaPA. This collective adapted their third year show
from 2013 into a new, contemporary production. In the Briantelli foyer, 24 different performances were given by students of the circus course.

Circo Circolo en de jeugd

Voor de 4e achtereen volgende keer organiseerde Circo Circolo, samen met MIK Kunsteducatie, een onderwijsproject voor basisscholen in de regio van het Groene Woud. Zo’n 1.250
kinderen van scholen uit de regio zagen de voorstelling Ex Aequo van het Nederlandse Circus Katoen. Meer dan 100 jonge artiesten van acht Nederlandse en Vlaamse jeugdcircussen traden tijdens het festival op in een speciaal programma dat samen met Circomundo
en het Vlaams Circuscentrum werd samengesteld. Ook de jaarlijkse Circomundodag vond
op het festival plaats waardoor weer veel jeugdcircussen extra reden hadden om Circo
Circolo te bezoeken.

Circo Circolo and youth

For the fourth time, Circo Circolo organised an education project for primary schools in the
region of the Green Forest in cooperation with MIK Kunsteducatie. About 1250 children
from local schools saw the show Ex Aequo by the Dutch circus company Katoen.
More than 100 young artists from eight Dutch and Flemish youth circuses performed during
the festival in a special programme that was compiled with Circomundo and the Flemish
Circus Centre. The annual Circomundo Day also took place at the festival as a result of
which many youth circuses had an extra reason to visit Circo Circolo.

Marketing en positionering circus

Zoals al eerder gemeld heeft het festival in 2014 niet meer publiek getrokken dan de editie
van 2012. Om (veel) meer nieuw publiek te bereiken zal er in de toekomst een andere en
intensievere marketingcampagne moeten worden gevoerd. In de aanloop naar het festival
bleek opnieuw dat heel veel mensen circus nog steeds vooral koppelen aan traditioneel
circus, aan kunstjes met dieren en aan vermaak voor jonge kinderen. Dit vraagstuk was
dan ook een van de centrale thema’s tijdens een van de deelsessies van het seminar op 22
oktober. Het feit dat alle landelijke dagbladen geen enkele voorstelling van het festival hebben gerecenseerd is een teken aan de wand. Opvallend was daarentegen dat vakbladen
als `Dans-magazine’ en ‘De Theatermaker’ in augustus/september circus op hun voorpagina zetten en grote overzichtsartikelen publiceerden.

Marketing and Positioning of Circus

As was stated previously, the 2014 festival did not attract a larger audience than the
2012 one. In order to reach (a lot) more new audiences, in the future a different and more
intensive marketing campaign will have to be developed. In the run-up to the festival, it
again became apparent that a lot of people still primarily link circus to traditional circus,
to tricks with animals and entertainment for young children. This issue was also one of the
central themes during one of the sessions at the seminar on 22 October. The fact that all the
national newspapers did not review a single show at the festival is a case in point. It was
striking that professional magazines like “Dance Magazine” and “The Theatre Maker” put
Circus on their front page in August/September and published large background articles.

TV uitzending

Op eerste kerstdag 25 december stond Omroep Brabant in het teken van een speciale
uitzending over Circo Circolo. Gedurende de dag werd het programma 8 x uitgezonden
en werd het in totaal door zo’n 450.000 mensen bekeken. 40 minuten nieuw circus met
fragmenten uit de voorstellingen van Rasposo, Flip Fabrique, ACaPA en de B-side Company, sfeerbeelden en publieksreacties gaven een mooie indruk van het festival. De special
kwam tot stand met financiële en productionele steun van Fontys Hogeschool voor de
Kunsten. Studenten van Sint Lucas leverden voor de uitzending bij Omroep Brabant het
beeldmateriaal voor een impressie van de voorstelling in het bos: Circuswoud.
Zij produceerden zelf een korte ‘Aftermovie’ die via de website en Youtube te bekijken is.
Al het materiaal is verzameld op een speciale DVD die aan artiesten en vrijwilligers als aandenken beschikbaar is gesteld.

TV broadcast

On Christmas day, 25 December, the local broadcasting company Omroep Brabant broadcasted a documentary about Circo Circolo. The programme was repeated eight times
during that day and was watched by about 450,000 people. Forty minutes of New Circus
with fragments from the shows by Rasposo, Flip Fabrique, ACaPA and the B-side Company
as well as mood shots and audience reactions gave a wonderful impression of the festival.
The special was made with financial and production support from the Fontys Hogeschool
voor de Kunsten (arts university). Students from Sint Lucas provided visual material for the
Omroep Brabant broadcast for an impression of the show in the Forest: Circuswoud. They
also produced a short “Aftermovie” that can be seen through the website and on YouTube.

Regionale JumboSpaaractie

Kortingsacties en circus horen bij elkaar. Naar aanleiding van het succes van een eerste
spaaractie in 2012 werd met 10 Jumbo Supermarkten in het Groene Woud een nieuwe
campagne ontwikkeld. Een volle spaarkaart met 10 zegels leverde een korting van € 7,50
op. Doel van de actie: extra kaartverkoop genereren. Met 2645 verzilverde spaarkaarten
werden ongeveer evenveel kortingen uitgegeven als in 2012. Dat resultaat viel tegen. In de
analyses bleek dat de marketing van Circo Circolo in de supermarkten en lokale huis-aanhuis media tekort schoot om de actie te promoten en te ondersteunen. Ook de actievoorwaarden en het besteltraject droegen niet bij aan een succesvol verloop. In principe wordt
in 2016 een nieuwe actie ontwikkeld.

Regional Jumbo Supermarket Loyalty Promotion

Discounts and circus belong together. Based on the success of our previous loyalty
promotion in 2012, a new campaign was set up with 10 Jumbo supermarkets in the Green
Forest area. A full card with 10 stamps provided a discount of € 7.50 on admission. The
aim of the campaign: to generate extra ticket sales. With 2645 cards reclaimed, about as
much discount was given as in 2012. That result was a disappointment. In the analyses, it
became apparent that the marketing by Circo Circolo in the supermarkets and local printed
media distributed door-to-door was not enough to promote and support the campaign. The
conditions for the campaign and the way tickets had to be ordered did not contribute to a
successful conclusion. The idea is to develop a new campaign in 2016.

Circo Circulair

Circo Circolo zoekt naar nieuwe samenwerkingsrelaties met het bedrijfsleven. Deels om
het maatschappelijke en financiële draagvlak onder het festival te versterken, maar ook
om vanuit de kunsten bij te dragen aan innovaties in dat bedrijfsleven. In het voorjaar van
2014 ontstond een ‘kopgroep’ om Circulaire economie te verbinden met kunst en cultuur.
Tijdens Circo Circolo schoven zo’n 50 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en uit de wereld van Kunst en Cultuur aan voor een inspiratie diner
Circo Circulair. Het vormde het startpunt voor een onderzoekstraject waarin werkateliers
op zoek gaan naar nieuwe vormen van circulaire economische processen waarvan ze de
verrassende resultaten in 2016 - tijdens het festival – zullen presenteren. Na afloop van het
diner bezochten de deelnemers van de inspiratiesessie de voorstelling ‘Knitting Peace’ van
Circus Cirkör waarvan het hele decor is gemaakt uit katoen van afgedankte T-shirts.

Circo Circular

Circo Circolo is looking for new ways to cooperate with business. Partly in order to augment the social and financial basis for the festival, but also to contribute from the arts in the
world of business. In the spring of 2014, a group was formed to link the circular economy
with arts and culture. During Circo Circolo, about 50 representatives of business, social
organisations and the world of arts and culture sat down together for an inspiring Circo Circular Dinner. It heralded a research project in which workshops go looking for new forms
of circular economic processes of which they will present the surprising results in 2016
at the festival. After the dinner, the participants visited the show Knitting Peace by Circus
Cirkör for which the whole set was made from cotton from worn-out T-shirts.

Arrangementen, borrels en vergaderingen

Verhuringen

Circo Circolo vormde – dankzij een combinatie van de smaakvolle keuken van Cucina Circolo
en een bezoek aan een topvoorstelling – een sfeervolle ontmoetingsplek voor succesvolle
relatiebijeenkomsten en bedrijfspresentaties. Te gast waren o.a. de gemeente Boxtel, Rotary
Boxtel, Stagelight, verschillende business clubs uit de regio, bewoners van Thomashuizen
(Complicités), Rabobank. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie NoordBrabant organiseerde een speciale ontvangst voor alle nieuwe colleges van B&W. Tijdens
het festival hielden de Brabantse-Zeeuwse werkgevers hun jaarvergadering in een van
de Circolo tenten. Dat bleek ook de passende locatie voor bijeenkomsten van Raamwerk
(samenwerkingsverband van Nederlandse theaters met internationale programmering), De
Kunst van Brabant (belangenvereniging voor Kunst en Cultuur), Stichting ’s-Hertogenbosch
Vestingwerken en de Stichting Circuscultuur.

Een week voor de opening van het festival stonden de belangrijkste tenten al fier overeind
om het personeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ontvangen voor het jaarlijkse personeelsfeest. Een kleine 3000 gasten bevolkten het terrein en vierden feest op het landgoed.
Rabobank Hart van de Meierij huurde op woensdag 15 oktober de totale locatie af om hun
leden te ontvangen. Zij genoten van de voorpremière van Attrape-moi van het Canadese
Flip Fabrique. De verhuringen waren de eerste resultaten van een pilot om de locatie buiten
de festivalperiode te exploiteren. Naast directe huuropbrengsten betekenen deze verhuringen ook meer horecaomzet.
De eerste leerzame ervaringen bieden nieuwe perspectieven voor een volgende editie.

Arrangements, parties and meetings

One week before the opening of the festival, the most important tents were already standing proud in order to receive the staff of the Hieronymous Bosch Hospital for the annual
staff party. Nearly 3000 guests filled the site for a celebration at the estate.
The Hart van de Meierij branch of the Rabo Bank rented the entire location on Wednesday
15 October to receive its clients. They enjoyed the pre-première of Attrape-moi by the
Canadian Flip Fabrique.
The rentals were the first results of a pilot in order to exploit the location outside the festival period. As well as direct rental income, these transactions also mean more turn-over
for the catering.
The first valuable experiences offer new perspectives for the next edition.

Thanks to a combination of the tasteful cuisine of Cucina Circolo and a visit to a top show,
Circo Circolo formed an ideal place to hold successful meetings with clients and presentations. Among the guests were the Municipality of Boxtel, Rotary Boxtel, Stagelight, various
business clubs from the region, the inhabitants of Thomashuizen (Complicités), and the Rabo
Bank. The provincial authorities of North Brabant organised a special reception for all the
new municipal executives. During the festival, the Employers’ Federation of Brabant and
Zeeland organised its annual meeting in one of the Circolo tents. That also turned out to be
a suitable location for meetings of Raamwerk (a cooperative venture of Dutch theatres with
international programming), De Kunst van Brabant (Interest group for Arts and Culture),
Stichting ’s-Hertogenbosch Vestingwerken (Den Bosch Fortress Foundation) and the Circus
Culture Foundation.

Rentals

Organisatie en vrijwilligers Circo Circolo

Circo Circolo wordt georganiseerd door een team van freelance medewerkers, maar krijgt
z’n omvang door de vele samenwerkingsverbanden met allerhande partners, van lokaal
tot internationaal. Voorbeelden: het Groene Woud dat zich presenteert en MBOschool Sint
Lucas die techniekstagiaires levert, maar ook dagjournaals verzorgt. Daarnaast richtte
het ook nog eens in de foyer een CircusMedia hoek in met interactieve games met circus
als invalshoek. De organisatie krijgt tijdens het festival bovendien versterking van ruim
honderd vrijwilligers. Zonder hen is Circo Circolo onmogelijk.

Organisation and Volunteers at Circo Circolo

Circo Circolo is organised by a team of freelance staff, but grows larger thanks to the many
cooperative ventures with a variety of partners, local and international. Examples: the
Green Forest presents itself and MBOschool Sint Lucas provides technical work placement
staff, but also ensures the daily TV broadcasts. In addition, it organised a CircusMedia corner in the foyer focusing on interactive games. During the festival, the organisation is also
augmented with more than 100 volunteers. Without them, Circo Circolo is impossible.

Tools for festivals

Het samenwerkingsverband van Brabantse festivals heeft in 2012 en 2013 een aantal innovatieprojecten uitgevoerd. Op initiatief en onder leiding van Circo Circolo is gewerkt aan de
ontwikkeling van een digitaal planningsprogramma speciaal voor festivals op basis van het
voor theaters bedoelde Yesplan.
Voor de productie van Circo Circolo editie 2014 is gebruik gemaakt van deze nieuwe software welke ook gekoppeld werd met software voor ticketing, marketing en websites.
Om ervaringen te delen en elkaar te inspireren werd de studiedag Tools for festivals
georganiseerd. Aanbieders als Yesplan, Active Tickets, Festival tickets, Pay Logic, Uurwerk,
U-approach en Raak ICT/Wiggle presenteerden hun software aan zo’n 60 directies, marketeers en producenten van festivals.

Tools for festivals

The cooperation between Brabant festivals led to several innovation projects in 2012 and
2013. At the initiative and led by Circo Circolo, a digital planning program was developed
especially for festivals based on Yesplan intended for theatres.
For the production of the 2014 edition of Circo Circolo, this new software was due and
coupled to software for ticketing, marketing and websites.
In order to share experiences and inspire each other, a Tools-for-Festivals day was
organised. Suppliers such as Yesplan, Active Tickets, Festival Tickets, Pay Logic, Uurwerk,
U-approach and Raak ICT/Wiggle Presented their software to about 60 managements,
marketeers and producers of festivals.

Bezoekcijfers voorstellingen Circo Circolo 2014

Financiën

Met een omzet van € 1.111.247,- werd Circo Circolo 2014 met een klein tekort afgesloten.
De provincie Noord-Brabant was met een bijdrage van € 400.000 de belangrijkste financier.
Andere bijdragen kwamen van de Gemeente Boxtel, VSB-fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Reaalfonds, BNG cultuurfonds, Stichting Dioraphte, Fonds Cultuurparticipatie
en Fonds Podiumkunsten. Ruim € 485.000 kwam voort uit de ticketverkoop, horecaopbrengsten, verhuringen en van sponsoren.

Finance

With a turnover of € 1,111,247, Circo Circolo 2014 ended with a small deficit. The Province
of North Brabant was the most important financier with a contribution of € 400,000. Other
contributions came from the Boxtel Municipality, VSB Fund, Prince Bernhard Fund for
Culture, SNS Reaal Fund, BNG Culture Fund, Stichting Dioraphte, Fonds Cultuurparticipatie
and Fonds Podiumkunsten. More than € 485,000 came from ticket sales, catering earnings,
rentals and sponsorship.
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Publieksonderzoek beleving Circo Circolo 2014

On-line magazine about the state of the Circus:
http://issuu.com/ruwenberg/docs/magazine_cc_5bf3a1b119361e
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