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“Al die tenten gaven direct een heel leuke sfeer. De vuurkorven verhoogden dat nog eens. Daarbij twee
leuke tentjesvoorstellingen en een grandioos optreden van Les Colporteurs.”
“All those tents immediately created a very nice atmosphere. The open fires added to that. All that with two nice
shows in the small tents and a wonderful performance by Les Colporteurs.”

“De kwaliteit van de voorstellingen heeft ons aangenaam verrast. Ook de aankleding, entourage en activiteiten op het festivalterrein zijn uitstekend uitgedacht, opgezet en uitgevoerd. Wij zijn er een volgende keer
zeker bij.”
“The quality of the shows was a pleasant surprise. Also the decor, entourage and activities on the festival site are
wonderfully conceived, arranged and executed. We’ll certainly come back again.”
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Circolo binnen en
buiten

Circolo in- and outside

D

The sixth edition of Festival Circolo was one marked
by changes. Not only the name and the corporate
identity received a makeover, the festival plan was
also adapted. The foyer was no longer a dark circus
tent, but a transparent tent with reception desk and
catering, so indoors and out were linked and the
festival mood was strengthened.

e zesde editie van Festival Circolo was er
een van veranderingen. Niet alleen de naam
en huisstijl kregen een opfrisbeurt, ook de
festivalopzet werd aangepast. De foyer was niet
langer een donkere circustent maar een transparante tent met ontvangstbalie en horeca, waardoor
binnen en buiten met elkaar werden verbonden en
de festivalsfeer werd versterkt.

By presenting short shows by new talents in “small”
tents, alongside the familiar high-quality artistic
programme, the organisation added a new, accessible
and adventurous element to the festival experience.
Boat swings, wood fires and a modern children circus
ring complemented the festival.

Door, naast het vertrouwde artistiek-hoogwaardige
programma, korte optredens van aankomend
talent in ‘kleine’-tentjes te presenteren, voegde de
organisatie een nieuw, toegankelijk en avontuurlijk
element toe aan de festivalbeleving. Schommelbootjes, houtvuren en een eigentijdse speelpiste
complementeerden het geheel.

A little more than 20,000 visitors came to Festival
Circolo 2016, about 9% less than in 2014.

Iets meer dan 20.000 bezoekers bezochten Festival
Circolo 2016, zo’n 9% minder dan in 2014.

Inspirerende kunst

Inspiring art

‘

ircus met andere kunstvormen als
inspiratiebron’ was dit jaar het thema
van Festival Circolo, naar aanleiding van
het Jheronimus Bosch 500-jaar 2016.

“Circus with other art forms as source of inspiration”
was this year’s theme of Festival Circolo, in response
to the 500th anniversary in 2016 of the death of
Jheronimus Bosch.

Naast de programmering van een speciale
Bosch-productie door Les Colporteurs werd
gekozen voor voorstellingen van Compagnie XY en
Cirque Pardi!, waarin duidelijk werd gerefereerd
aan de beeldende kunst. Ook op het programma:
Le Vide, waarvoor makers Fragan Gehlker en Alexis
Auffray zich lieten inspireren door Albert Camus’
boek De Mythe van Sisyphus. Door een geblesseerde
hoofdrolspeler kwam Le Vide helaas vlak voor het
festival te vervallen; het Amerikaanse The Ricochet
Project bleek met Smoke and Mirrors een goede
vervanger.

In addition to programming a special Bosch
production by Les Colporteurs, a choice was made for
shows by Compagnie XY and Cirque Pardi!, with clear
references to the visual arts. Also on the programme:
Le Vide, for which the makers Fragan Gehlker and
Alexis Auffray allow themselves to be inspired by
Albert Camus’ book The Myth of Sisyphus. A leading
performer was unfortunately injured and that meant
that Le Vide was cancelled just before the festival; The
Ricochet Project from the USA turned out to be a good
replacement with Smoke and Mirrors.

C

Eight conversations about these shows were organised
with the makers and artistes; approximately three
hundred visitors took part.

Met de makers en artiesten werden over deze
voorstellingen acht nagesprekken georganiseerd;
zo’n driehonderd bezoekers namen hieraan deel.
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Jheronimus Bosch

Jheronimus Bosch

M

To coincide with the Jheronimus Bosch year 2016,
Festival Circolo asked international companies in
2014 whether they could make a new production
inspired by the work of this medieval artist. The
Jheronimus Bosch 500 foundation made it possible for
Festival Circolo to invest in the development of these
performances with a co-production contribution.

et het oog op het Jheronimus Bosch-jaar
2016 vroeg Festival Circolo al in 2014
internationale gezelschappen of zij zich
voor hun nieuwe productie wilden laten inspireren
door het werk van deze middeleeuwse schilder.
Dankzij een coproductiebijdrage van de Stichting
Jheronimus Bosch 500 kon Festival Circolo investeren
in de ontwikkeling van deze voorstellingen.

The French company Les Colporteurs made Sous
la Toile de Jheronimus, a triptych with countless
circus disciplines, based on The Garden of Earthly
Delights. An audience of more than 3,500 saw the
eight performances of Sous la Toile de Jheronimus
at Festival Circolo; It was one of the most successful
productions of this edition with attendance levels of
about 90%. About 360 people visited the introduction
to the work of Bosch organised (with the Brabants
Dagblad) to accompany this production. In February
2017 Sous la Toile de Jheronimus had its French
première during the renowned Circus Biennial in
Marseilles.

Het Franse Les Colporteurs maakte Sous la Toile
de Jheronimus, een theatraal drieluik met tal van
circusdisciplines, naar De Tuin der Lusten. Naar de
acht voorstellingen van Sous la Toile de Jheronimus
op Festival Circolo kwamen ruim 3.500 bezoekers;
het was met een bezetting van circa 90% een van
de succesvolste producties van deze editie. Zo’n
360 mensen bezochten de bij deze voorstelling
(samen met het Brabants Dagblad) georganiseerde
inleidingen over het werk van Bosch. In februari
2017 beleefde Sous la Toile de Jheronimus de Franse
première tijdens de gerenommeerde Circus
Biënnale in Marseille.

The Canadian company 7 Fingers developed Bosch
Dreams, a crossover of video animations, theatre and
circus. The show was not seen at Festival Circolo, but
it did play 24 times successfully in Dutch and Flemish
theatres. In 2017, Bosch Dreams will continue its
world tour.

Het Canadese gezelschap 7 Fingers ontwikkelde
Bosch Dreams, een cross-over van video-animaties,
theater en circus. De voorstelling was niet op
Festival Circolo te zien, maar kende wel 24 succesvolle opvoeringen in Nederlandse en Vlaamse
theaters. In 2017 gaat Bosch Dreams verder de
wereld over.

Initiated by Festival Circolo three recently graduated
circus artistes made short (street) shows inspired by
Jheronimus Bosch. The young talents were coached
in artistic and productional development by a team
from Festival Circolo. They performed the shows at
Festival Circolo and various other festivals (Oerol,
Theaterfestival Boulevard, etc.) These start-ups will
also be put on in the future.

Op initiatief van Festival Circolo maakten drie net
afgestudeerde circusartiesten korte, op Jheronimus
Bosch geïnspireerde (straat)voorstellingen.
De jonge talenten werden bij de artistieke en
productionele ontwikkeling ervan gecoacht door
een team van Festival Circolo. Ze speelden de
voorstellingen op Festival Circolo en diverse andere
festivals (Oerol, Theaterfestival Boulevard, e.a.).
Ook in de toekomst worden de producties van deze
start-ups nog op de planken gebracht.
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Circolo aan de wieg

Circolo at the cradle

F

This time, Festival Circolo for the first time acted as a
cradle for various new productions. For instance there
was intensive contact with Les Colporteurs about the
artistic development of Sous la Toile de Jheronimus.
And there were conversations with the Dutch company
ISH about their new show Elements of Freestyle;
after his first performance in 2007, the director Marco
Gerris was eager to return to Festival Circolo. By
focusing in Elements of Freestyle especially on the
power and dynamics of urban sports and urban arts,
they managed to create a whirlwind show for young
and old.

estival Circolo stond deze editie voor het eerst
‘aan de wieg’ van diverse nieuwe producties.
Zo was er intensief contact met Les Colporteurs
over de artistieke ontwikkeling van Sous la Toile de
Jheronimus. En vonden er gesprekken plaats met
het Nederlandse ISH over hun nieuwe voorstelling
Elements of Freestyle; na zijn eerste performance in
2007 wilde regisseur Marco Gerris graag terugkomen op Festival Circolo. Door in Elements of
Freestyle vooral te focussen op de kracht en
dynamiek van de urban sports en urban arts,
ontstond een wervelende voorstelling waar jong
en oud voor op de banken stond.

The show Circuswoud and the projects of the
Jheronimus Bosch start-ups were also co-produced by
Festival Circolo. Thinking and sparring with directors
and artistes is increasingly part of the role of the
festival programmer and the ambition of the festival.

Ook de voorstelling Circuswoud en de projecten
van de Jheronimus Bosch-start-ups werden
door Festival Circolo gecoproduceerd. Het zo
meedenken en sparren met regisseurs en artiesten
past steeds meer bij de rol van de festivalprogrammeur en bij de ambities van Festival Circolo.

Festival in festival

Festival within a Festival

W

aar in het verleden studenten en alumni
hun performances soms nog weleens ten
onder zagen gaan in het geroezemoes
van borrels in de foyertent, bood Festival Circolo
hen dit jaar een serieus podium. In twee kleinere
tenten werd een vrijwel doorlopend programma
gepresenteerd met korte voorstellingen van nieuwe
makers: ‘s middags de toegankelijke presentaties,
‘s avonds wat experimenteler. Met de verkoop van
kaartjes à € 4 aan de tent werd de toegankelijkheid
bevorderd.
Deze programmavernieuwing bleek een succes:
met maar liefst 24 verschillende acts (die meerdere
keren speelden) ontstond een festival binnen het
festival. De artiesten kregen de volle aandacht van
publiek en collega’s, voor veel festivalbezoekers
bleek het een verrassende ontdekkingstocht.
Er werden een kleine 6.000 kaartjes verkocht.
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In the past, students and recent graduates
occasionally saw their performances sink ingloriously
in the hubbub of drinks in the foyer tent. This year
Festival Circolo offered them a serious stage. In two
smaller tents an almost continuous programme was
presented with short shows by new makers: in the
afternoon the accessible presentations, in the evening
the more experimental. By selling tickets for € 4,- at
the tent, the shows were in reach of a larger audience.
This innovation in the programme turned out to be
a success: there were no less than 24 different acts
(performed more than once) and they helped to
create a festival within the festival. The artistes had
the undivided attention of audience and colleagues,
for many visitors to the festival it turned out to be a
surprising voyage of discovery. Nearly 6,000 tickets
were sold.
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Balans in het bos

Balance in the woods

H

It has meanwhile become a great tradition: the open
air shows created by second-year students at The
Academy for Circus and Performance Art (ACaPA) of
the Fontys Arts University in Tilburg. At every edition
of Festival Circolo, a new production is performed
“somewhere” on the Velder Estate.

et is inmiddels een mooie traditie: de
openluchtvoorstellingen die tweedejaarsstudenten van The Academy for Circus and
Performance Art (ACaPA) van de Fontys Hogeschool
voor de Kunsten Tilburg met Festival Circolo voor
elke editie samen maken en ‘ergens’ op Landgoed
Velder spelen.

In 2016, 17 students developed a wonderful show,
directed by Paul van de Waterlaat and produced by
Festival Circolo. In Circuswoud everything focuses on
balance: the audience was taken to 3 hidden spots
in the woods where special installations (built with
material from the woods) were used to play with
gravity. All eight performances of Circuswoud were
(almost completely) sold out.

Ook in 2016 wisten zeventien studenten een
prachtige voorstelling te ontwikkelen, geregisseerd
door Paul van de Waterlaat en geproduceerd door
Festival Circolo. In Circuswoud draaide alles om
balans: het publiek werd meegenomen naar drie
verscholen plekken in het bos waar met bijzondere installaties (gebouwd van materialen uit het
bos) gespeeld werd met de zwaartekracht. Alle
acht voorstellingen van Circuswoud waren (vrijwel)
uitverkocht.

Play Circus

Play Circus

T

ussen de zomer- en herfstvakantie stonden
de gymlessen op alle basisscholen van
Boxtel in het teken van circus. Niet op de
gebruikelijke manier, met de bekende circusmaterialen in primaire kleuren, maar verrassend,
met ongebruikelijke attributen. Inspiratiebron was
het campagnebeeld van Festival Circolo: het
mannetje in de ton, een beeld uit de voorstelling
van Les Colporteurs. De buurtsportcoaches van
Brede Scholen Boxtel lieten de kinderen zo kennismaken met ander vormen van circus. Dat deden
ze ook tijdens het festival, bij de drukbezochte
kinderspeelpiste op het festivalterrein.

Between the summer and the autumn break, the
gym classes at all the primary schools in Boxtel were
related to circus. Not in the usual way, with traditional
circus materials in primary colours, but surprisingly,
with unusual props. The source of inspiration was the
image in the marketing campaign of Festival Circolo:
the man in the barrel, a picture from the show by Les
Colporteurs. In this way, the local sport coaches from
the Brede Scholen Boxtel helped the children become
acquainted with other forms of circus. They also did
so during the festival, at the busy children’s ring on the
festival site.
The performances by the Dutch and Flemish youth
circuses unfortunately attracted less spectators
this year than in the past. Festival Circolo is now
considering different ways to involve youth circuses in
the festival.

De voorstellingen van de Nederlandse en Vlaamse jeugdcircussen trokken dit jaar helaas minder
publiek dan in het verleden. Festival Circolo denkt
nu na over andere manieren om de jeugdcircussen
bij het festival te betrekken.
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Staat van het Circus

State of Circus

Z

As during previous editions of Circolo, circus and
theatre professionals and students also gathered
in 2016 to talk about “The State of Circus” in the
Netherlands. The motivation for the debate this
year was the Circus Agenda 2025 as formulated by
the Circus Culture Foundation. This foundation, in
which Festival Circolo plays a very active role, brings
together everyone who is active in the Netherlands in
(both classical and contemporary) circus. Together
they develop a vision and policy in order to improve
and strengthening the position and role of circus
in the Netherlands. The debate was led by NOS
Reporter Theo Verbruggen with contributions from
representatives of the Culture Council and various
cultural funds.

oals gebruikelijk tijdens Circolo-edities
verzamelden ook in 2016 circus- en theaterprofessionals en -studenten zich om te
spreken over ‘De staat van het Circus’ in Nederland.
Aanleiding voor het debat was dit jaar de door
Stichting Circuscultuur opgestelde Circusagenda
2025. Deze stichting, waar Festival Circolo een zeer
actieve bijdrage aan levert, verenigt iedereen die
in Nederland actief is in het (zowel klassieke als
hedendaagse) circus. Gezamenlijk ontwikkelen
zij een visie en beleid om de positie en uitstraling
van het circus in Nederland te verbeteren en te
versterken. Aan het debat, dat werd geleid door
NOS-verslaggever Theo Verbruggen, namen ook
vertegenwoordigers van de Raad voor Cultuur en
van diverse cultuurfondsen deel.

Meetings and debates

Ontmoeting en debat

Festival Circolo offers excellent opportunities for
meetings, debates and encounters. For instance the
platform for Dutch youth circus Circomundo organises
its annual members’ day during the festival and
presents the results of several exemplary projects that
have been developed with support from the Dutch
Fund for Culture Participation.
Stichting 5D organised a special meeting for festival
organisers to exchange experiences about the
accessibility of events for those with (in-) visible
disabilities. The participants then visited a special
performance of Elements of Freestyle with audio
description.
The marketeers of Brabant Festivals met with the BKKC
about new marketing strategies and possible joint
campaigns.
Circo Circulair, the network that wants to link culture
with the circular economy, had a platform meeting in
one of the Circolo tents.

F

estival Circolo biedt uitstekende mogelijkheden
voor vergaderingen, debatten en samenkomsten. Zo hield het platform voor
Nederlandse jeugdcircussen Circomundo tijdens
het festival haar jaarlijkse ledendag en
presenteerde het daar de resultaten van een
aantal voorbeeldprojecten die met steun van
het Fonds Podiumkunsten werden ontwikkeld.
Stichting 5D organiseerde een speciale bijeenkomst
voor festivalorganisatoren om ervaringen uit te
wisselen over de toegankelijkheid op evenementen.
Aansluitend bezochten de deelnemers een
bijzondere opvoering van Elements of Freestyle,
ondersteund door audio-descriptie.
De marketeers van de Brabantse festivals vergaderden samen met de bkkc over nieuwe marketingstrategieën en mogelijke gezamenlijke campagnes.
Circo Circulair, het netwerk dat cultuur met
circulaire economie wil verbinden, belegde een
platformbijeenkomst in een van de Circolo-tenten.
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Tenten en vuur

Tents and Fires

F

Festival Circolo took the critical notes made by
audiences during previous editions seriously and
made some major changes to the organisation and
arrangement of the festival this year. Because there
was previously not much to do outside the tents,
several “lively” functions (such as part of the catering
and the play ring, which used to be in the foyer) were
moved outside. In addition, there were friendly wood
fires and boat swings. And the continuous smaller
shows brought a lot more dynamism.
On the route between the car park and the festival
site, an exhibition was organised with photos from the
book Portraits of Contemporary Circus compiled by
festival founder Wim Claessen and his photographer
daughter Vera. This publication appeared just before
the festival.

estival Circolo nam de kritische kanttekeningen van het publiek tijdens vorige edities
serieus en pakte de opzet en indeling van het
festival dit jaar flink aan. Omdat er voorheen op
het terrein zelf te weinig te beleven zou zijn, werd
een aantal ‘levendige’ functies (zoals een deel van
de catering en de speelpiste, die vroeger in de
foyer waren ondergebracht) naar buiten verplaatst.
Bovendien waren er gezellige houtvuren en
schommelbootjes. En zorgden de doorlopende
kleinere voorstellingen voor veel meer dynamiek.
Op de route tussen parkeerplaats en festivalterrein
werd een tentoonstelling ingericht met foto’s uit
het vlak voor het festival verschenen boek
Portraits of Contemporary Circus van festivaloprichter Wim Claessen (samenstelling) en zijn
dochter Vera (fotografie).

Entree voor iedereen

Access for everyone

F

estival Circolo wil toegankelijk zijn (en blijven)
voor iedereen en besteedde daaraan dit jaar
extra aandacht. De festivalorganisatie won
advies in bij Stichting5D. En werkte samen met de
Zonnebloem en ‘Eet met je Hart’ om ook ouderen
het festival te laten bezoeken. Dat leidde op maandag zelfs tot een (te) groot aanbod van rolstoelen,
maar met wat kunst- en vliegwerk kreeg iedereen
toch een plaatsje.
Voor bezoekers met een visuele beperking werd op
woensdag de voorstelling Elements of Freestyle van
ISH ondersteund met audio-descriptie: verslaggevers beschreven wat zich in de piste afspeelde,
de deelnemers konden vooraf het decor, de
attributen en artiesten ‘bevoelen’ om zich een
beeld te vormen.

14

Festival Circolo wants to be and to remain accessible
to everyone and this was a focus of attention this year.
The festival organisation called on Stichting 5D for
advice. In addition, it cooperated with the Zonnebloem
and “Eet met je Hart” in order to allow the elderly to
visit the festival. This even meant there were too many
wheelchairs on Monday, but everyone managed to get
a place with the necessary tender loving care.
For visitors with a visual impairment, the show
Elements of Freestyle by ISH was supported
on Wednesday with audio description: reporters
described what was going on onstage, the participants
were able to feel the set, props and artistes in advance
in order to complete the picture.
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Feels like Circus

Feels like Circus

estival Circolo kreeg deze editie een nieuwe
naam en eigentijdser uitstraling: Circo Circolo
bleek eerder voor veel mensen een tongbreker
en droeg te weinig ‘festival’ uit. Bovendien had een
groot deel van het publiek een negatieve associatie
bij het woord ‘circus’. De nieuwe ondertitel ‘Feels like
Circus’ straalt uit dat het wel om circus gaat, maar
dan ‘anders’. Ook met een strakkere huisstijl werd
afstand genomen van de traditionele circusvormgeving. Voor het campagnebeeld gebruikten
we een figuur uit de voorstelling van Les Colporteurs,
waarmee direct een duidelijke link werd gelegd met
het Jheronimus Bosch-jaar. Het rood-blauwe bos
waarin het beeld geplaatst was zorgde daarbij voor
een extra vervreemdend effect.

Festival Circolo was given a new name and a more
topical image this time: the name Circo Circolo had
turned out to be a tongue twister for many people
and did not express the festival element enough. In
addition, many people had a negative association with
the word “circus”. With the new subtitle “Feels like
Circus”, an attempt was made to communicate the
fact that it is about circus but “different”. With a tauter
corporate identity, we distance ourselves further from
traditional circus design. For the campaign poster,
we used a figure from the show by Les Colporteurs,
which immediately made a clear connection to the
Jheronimus Bosch year. The red and blue coloured
woods in which the picture was situated contributed to
achieving an alienating effect.

In de media

In the media

F

Festival Circolo regularly made an appearance in the
regional media: both Brabant Pers as various free
local papers dedicated plenty of space to the festival.
The regional broadcasting company Omroep Brabant
made a special TV programme on Saturday 22
October about the first shows at the festival and there
was plenty of (editorial) attention on its radio station
for the free tickets on offer.
The festival also made the national news: the national
daily Volkskrant placed a two-page article about the
director of the special Bosch production and a review
of the show by Compagnie XY. The TV programme
Landinwaarts broadcasted an extensive report about
the preparations for and substance of Festival Circolo
on the opening night.

F

estival Circolo dook met regelmaat op in de
regionale media: zowel Brabant Pers als de
verschillende huis-aan-huis bladen besteedden
ruim aandacht aan het festival. Omroep Brabant
bracht op zaterdag 22 oktober een speciale televisieuitzending over de eerste voorstellingen op
het festival en de door Omroep Brabant-radio
weggegeven vrijkaarten resulteerde in veel
(redactionele) belangstelling.
Ook in de landelijke pers werd het festival opgepikt:
de Volkskrant plaatste een artikel van twee pagina’s
over de regisseur van de speciale Bosch-voorstelling
en een recensie van de voorstelling van Compagnie
XY. Het televisieprogramma Landinwaarts zond op
de openingsavond van het festival een uitgebreide
reportage uit over de opbouw en inhoud van
Festival Circolo.
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In de markt

Marketing

D

This year, the marketing focused on profiling Festival
Circolo as a “Festival with various activities”. With for
instance combined tickets, we offered a nice day out:
shows combined with catering and other activities.
The main focus was on online marketing. An intensive
online campaign, based on the results of a survey into
the market potential was intended to bring the festival
to the attention of people. This led to a much greater
reach. And a doubling of the number of Facebook
friends to more than 4,500.
The digital campaign was supported by media like
flyers, programme booklets and posters. For the first
time, digital billboards were positioned along several
motorways. The municipality of Boxtel cooperated in
placing a large billboard 12 x 4 metres in size along
the A2.
For the third edition in a row, a saving-stamp
campaign was organised together with the Jumbo
supermarket in Boxtel; because this time we had to
compete with other (national) savings campaigns, the
result was disappointing and 570 discount vouchers
were used.

e focus van de marketing lag dit jaar op het
profileren van Festival Circolo als ‘festival
met verschillende activiteiten’. Met onder
andere combitickets werden ‘dagjes-uit’ aangeboden: voorstellingen gecombineerd met catering en
andere activiteiten.
Er werd vooral ingezet op online marketing. Een
intensieve online-campagne, gebaseerd op de
uitkomsten van een onderzoek naar het marktpotentieel, moest het festival nadrukkelijker onder
de aandacht te brengen. Het leidde tot een veel
groter bereik. En een verdubbeling van het aantal
Facebook-vrienden tot ruim 4.500.
De digitale campagne werd ondersteund door
het inzetten van traditionele media zoals flyers,
programmaboekjes en posters. Voor het eerst
werden langs een aantal snelwegen digitale
billboards ingezet. De gemeente Boxtel werkte
mee aan de plaatsing van een doek van twaalf
bij vier meter langs de A2.
Voor de derde editie op rij werd met supermarkt
Jumbo in Boxtel een zegelspaaractie opgezet;
omdat we deze keer moesten concurreren met
andere (landelijke) spaaracties, viel het resultaat
met 570 verzilverde kortingsvouchers wat tegen.

Het publiek

The audience

H

et publiek gaf Festival Circolo in 2016 een
dikke voldoende: 8,1 (8,2 in 2014 en 7,9 in
2012). Op alle onderdelen scoorde Circolo
ruim voldoende; het publiek was het meest
kritisch over de bereikbaarheid en betaalbaarheid/
prijs-kwaliteit. Nog steeds is bijna de helft van de
bezoekers positief verrast; omdat Festival Circolo
nu al wat edities achter de rug heeft, neemt het
percentage bezoekers echter toe dat stelt dat het
festival ‘voldoet aan wat men verwacht’.
Festival Circolo 2016 trok 25% nieuwe bezoekers,
27% kwam al sinds de eerste twee edities,
het overgrote deel was afkomstig uit Het Groene
Woud en de omliggende steden Eindhoven,
’s-Hertogenbosch en Tilburg. Het aandeel
bezoekers van buiten Noord-Brabant steeg met
4% en vormt nu 20% van het totaal.
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The audience gave Festival Circolo full marks in 2016:
8.1 (8.2 in 2014 and 7.9 in 2012). In all categories,
Circolo scored high marks; the audience was most
critical about the accessibility and costs/price-quality.
Almost half the visitors are still positively surprised;
because Festival Circolo has already seen several
editions, the percentage of visitors who think that the
festival “lives up to expectations” is increasing.
Festival Circolo 2016 attracted 25% new visitors, 27%
have been coming since the first two editions, the vast
majority is from the area and the surrounding cities of
Eindhoven, ’s-Hertogenbosch and Tilburg. The number
of visitors from outside the province of North Brabant
increased by 4% and now forms 20% of the total.
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Wat vond het publiek?

Views of the public
Respons in audience enquiry

Reacties uit publieksonderzoek

C
“

“Circus Ronaldo was extremely good and stunningly
beautiful. In addition there was beautiful weather,
the atmosphere was very relaxed and the food was
delicious served by nice waiters. A beautiful, sultry
autumn day.”

ircus Ronaldo was bijzonder goed en ontroerend mooi. Daarnaast was het prachtig weer,
de sfeer heel relaxed en het eten lekker met leuke
bediening. Een mooie, lome nazomerdag.”
“De verstilde clown van Ripopolo was een
verademing! Mijn kleinzoons (12 en 13) én opa (75)
hebben geweldig genoten van een intiem gebeuren
buiten ergens achteraf. Heerlijk om naast alle
showgeweld in de media dit te mogen meemaken.
En blij verrast dat mijn kleinzoons die ervaring
deelden... “

“The hushed clown of Ripopolo was a breath of fresh
air! My grandsons (12 and 13) and their grandpa
(75) thoroughly enjoyed an intimate event outside
somewhere off the beaten track. Wonderful to enjoy
this alongside all the hustle and bustle we get to see in
the media. And pleasantly surprised to share this with
my grandchildren...”

“De sfeer: prachtige omgeving, fijne bezoekers,
vriendelijke medewerkers overal. Verder zeer
verrast door het programma-aanbod en de
kwaliteit van de acts.”

“The ambiance: beautiful surroundings, great visitors,
friendly staff everywhere. We were also very surprised
by the programme and the quality of the acts.”

“Buitententjes en festivalsfeer waren een positieve
aanvulling op het festival. De transparante tent van
Helder Velder minder sfeervol dan de circustenten,
maar wel heel mooi dat je goed zicht had op
buiten”

“Small tents and the festivallike atmosphere were
positive additions to the festival. The transparent
tent (Helder Velder) was less atmospheric than the
circus tents, but it was great that you had a good view
outside.”

“Het aanbod en de kwaliteit van de voorstelling zijn
erg divers en erg leuk om mee te maken. Ook voor
kinderen zijn de avondvoorstellingen prachtig, mijn
dochter van elf heeft enorm genoten. Het is anders
en daarom zo leuk.”

“The shows on offer and the quality of the
performances are very varied and it’s great to be
there. The evening shows are also wonderful for
children, my 11-year-old daughter had a great time.
It’s different and that makes it so great.”

“Het beeld van een circus is helemaal bijgesteld.
Dacht altijd dat bij een circus dieren aanwezig
moeten zijn. Maar wat ik gezien heb bij het circus
over Jheronimus Bosch was adembenemend en
de dieren werden echt niet gemist. Heel andere
invulling. Prima.”

“My picture of a circus has been completely
readjusted. I always thought that a circus needed
animals. But what I saw at the circus about Jeronimus
Bosch was breathtaking and I really didn’t miss the
animals. A very different experience. Great.”
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Zakelijke
ontmoetingsplek

Business meeting point

D

The combination of attractive circus, good food and
drinks and the special location and atmosphere made
Festival Circolo again the ideal meeting place for
companies wishing to treat their clients and to present
themselves. Among the guests were Het Cultuurfonds
Bank Nederlandse Gemeenten, Gemeente Boxtel,
Rotary ’s-Hertogenbosch, Rosmalen and Oisterwijk,
The Province of North Brabant and Stagelight. The
festival turned out to be a great meeting place for the
business networks of Hermes, Liempde and Boxtel.
The local Water Authority (de Dommel) organised a
training day for its staff, where active circus workshops
were combined with a show and an informal meal.
Vestingwerken ’s-Hertogenbosch presented a new book
at the estate. IBT Precision Technologies celebrated a
major anniversary with a dinner and visit to a show.

oor de combinatie van aantrekkelijk circus,
goed eten en drinken en de bijzondere
locatie en sfeer vormde Festival Circolo
opnieuw de ideale ontmoetingsplek voor relatiebijeenkomsten en bedrijfspresentaties. Te gast
waren o.a. Het Cultuurfonds Bank Nederlandse
Gemeenten, Gemeente Boxtel, Rotary
’s-Hertogenbosch, Rosmalen en Oisterwijk,
Provincie Noord-Brabant en Stagelight.
Ook voor de businessnetwerken van Hermes,
Liempde en Boxtel bleek Festival Circolo een goede
ontmoetingsplaats. Waterschap de Dommel
organiseerde een trainingsdag voor haar
personeel, waar actieve circusworkshops
gecombineerd werden met een voorstelling en
een informele maaltijd. Vestingwerken
’s-Hertogenbosch presenteerde op het landgoed
een nieuw boek. IBT precisietechniek vierde een
groots jubileum met een diner en voorstellingsbezoek.

Partners en hulp

Partners and Volunteers

F

Festival Circolo is organised by a team of freelance
staff but acquires its scale by using many cooperative
ventures with a variety of partners, from local to
international. Examples: Het Groene Woud that
presents itself, the SintLucas school for creative
industries that provides work-placement opportunities
and also makes daily newsreels, the local sport
coaches from the Brede Scholen Boxtel who take care
of the children’s circus ring.
In addition, during the festival the organisation is
augmented with about a hundred volunteers – without
them, Festival Circolo would be impossible. In order
to organise the work of these volunteers as efficiently
as possible, this year for the first time we made use of
Teamplan, a planning programme linked to the rest
of the production planning. For the development, we
cooperated closely with Theaterfestival Boulevard.

estival Circolo wordt georganiseerd door een
team van freelance medewerkers maar krijgt
z’n omvang door de vele samenwerkings
verbanden met allerhande partners, van lokaal tot
internationaal. Voorbeelden: Het Groene Woud
dat zich presenteert, mbo-school SintLucas die
techniekstagiaires levert maar ook dagjournaals
verzorgt, de buurtsportcoaches van de Brede
Scholen Boxtel die de kinderpiste verzorgen.
De organisatie krijgt tijdens het festival bovendien
versterking van zo’n honderd vrijwilligers – zonder
hen is Festival Circolo onmogelijk. Om de inzet van
deze vrijwilligers zo efficiënt mogelijk te organiseren
werd voor het eerst gebruik gemaakt van Teamplan, een planningsprogramma dat gekoppeld is
aan de rest van de productieplanning. Bij de
ontwikkeling ervan wordt nauw samengewerkt
met Theaterfestival Boulevard.
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De financiën

Finances

oor enigszins tegenvallende recetteinkomsten en een wat lagere horecaomzet werd Festival Circolo 2016 afgesloten
met een tekort van ruim € 30.000; dit moet rond
de komende editie worden ingelopen door een
nog voorzichtigere begroting aan te houden. De
provincie Noord-Brabant was met een bijdrage
van € 300.000 de belangrijkste financier. Andere
bijdragen kwamen van het Fonds Podiumkunsten,
de Gemeente Boxtel, VSBfonds, Prins Bernhard
Cultuurfonds, SNS Reaal Fonds, BNG Cultuurfonds
en Stichting Dioraphte. Stichting Jheronimus Bosch
500 droeg specifiek bij aan de totstandkoming van
de voorstelling van Les Colporteurs.
De omzet van het totale festival bedroeg € 1.115.870.

Due to slightly disappointing income in the form of
receipts and a slightly lower catering turnover, Festival
Circolo 2016 ended with a shortfall of more than €
30,000; this has to be recouped in the coming edition
by maintaining an even more cautious budget. The
Province of North Brabant was the most important
financier with a contribution of € 300,000. Other
contributions came from the Fonds Podiumkunsten,
the Municipality of Boxtel, VSBfonds, Prins Bernhard
Cultuurfonds, SNS Reaal Fonds, BNG Cultuurfonds and
Stichting Dioraphte. Stichting Jheronimus Bosch 500
contributed specifically to the creation of the show by
Les Colporteurs.
The total turnover of the festival amounted to
€ 1,115,870.
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Programma
Programm
Titel

naam gezelschap

land

aantal
voorstellingen

aantal verkochte
kaarten

Sous la toile de
Jheronimus

Les Colporteurs

Frankrijk

8

3628

Il n’est pas encore
minuit...

Compagnie XY

Frankrijk

5

2380

Elements of
Freestyle

ISH

Nederland

6

2106

Fidelis Fortibus

Circus Ronaldo

België

8

938

BorderLand

Cirque Pardi!

Frankrijk

5

1690

Smoke & Mirrors

The Ricochet
Project

U.S.A.

3

408

Dopo Ripopolo

Circo Ripopolo

België

8

622

Circuswoud

ACaPA

Nederland

8

468

Portraits and
short stories

Panama Pictures

Nederland

2

238

Null Achtzehn

ACaPA

Nederland

1

230

3

TENT

Nederland

1

225

Jeugdcircus

Vlaanderen/
Nederland

3

264

58

13197

/
Wie is het/Ost/
Esperas

Resultaat hoofdprogramma
Verbazing/
verleiding

Divers

2977

Diep

Nederland

1638

Funny Freak show

Nederland

Totaal verkochte kaarten
Seminars/
Vergaderingen

300

Los bezoek
festivalterrein

1000

Totaal
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Circolo Crew
Marc Eysink Smeets Algemene leiding/
General management
Wendy Moonen Artistieke leiding en
programmaproductie/Artistic management
and programme production
Stephan Grilis Productieleiding/production
Joyce van Lievenoogen Manager Marketing
Sofie de Leede Medewerker Marketing
en Communicatie/Marketing and
Communications staff
Amanda Kool Medewerker programmaproductie/Programme production staff
Frida Rouppe van der Voort Zakelijke Markt/
Business market
Ine van Leeuwen Vrijwilligerscoördinatie/
Volunteer coordination
Karin Jonkers Grafische vormgeving/
Graphic Design
Marielle van der Wardt Website & ICT
Marijn Slee-van der Veer Administratie/ticketing/
Administration/ticketing
Jean Philipse Fotografie/Photography
Marijke Buylinckx Financiële administratie/
Financial administration

Wim Claessen Speciale projecten: Circus Jeroen
Bosch, Circo Circulair/Special projects: Circus
Jeroen Bosch, Circo Circulair
De Raad van Toezicht van de Stichting Briantelli
bestaat uit/The supervisory board of Stichting
Briantelli comprises:
Jacq van Veen, Amsterdam (voorzitter)
Edward Hendrickx, ‘s-Hertogenbosch
Philine Krans, ‘s-Hertogenbosch
Luc Broos, Boxtel
Circusfestival Festival Circolo/Stichting Briantelli
Postbus 1407, 5200 BL ‘s-Hertogenbosch/
P.O. Box 1407, 5200 BL ‘s-Hertogenbosch
info@festivalcircolo.nl
www.festivalcircolo.nl
Volgende editie/Next edition: oktober 2018
Foto’s/Photos: Jean Philipse,
behalve pagina 8/except for page 8: Studio Breed
en pagina 11/and page 11: Karin Jonkers
Redactie verslag/Text editor: Marc van Doornewaard
Vertaling/Translation: Martin Cleaver

Festival Circolo zou niet mogelijk zijn zonder de steun van o.a.
Festival Circolo would not be possible without support from e.g.

Overheden

Sponsors

Fondsen

Media partners

Partners
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