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1. Inleiding
Op zondagavond 28 oktober werd met de voorstelling ‘Parfums d’Est’ van het Franse Rasposo het circustheaterfestival Circo Circolo afgesloten. Circo Circolo was het eerste festival voor circustheater in Nederland en presenteerde de nieuwste ontwikkelingen in het internationale circustheater in Europa. Het
festival startte 10 dagen eerder met de Nederlandse première van Question de Directions van het Franse
Collectif AOC en de wereldpremière van ‘Mind the Gap’, de eerste circusproductie van het Amsterdamse ISH.
Circo Circolo presenteerde tussen 19 en 28 oktober 15 gezelschappen uit o.a. Frankrijk, België, Duitsland,
Spanje, Marokko, Finland en Nederland. In totaal werden ruim 80 voorstellingen gegeven. Het festival trok
ongeveer 11.000 bezoekers en sloot af met een gemiddelde tentbezetting van ruim 75%.
Ik kijk als festivaldirecteur tevreden terug op het evenement. Bij mijn afscheid als directeur van Theaterfestival Boulevard heb ik laten weten dat ik nog twee dingen wilde realiseren: een HBO-circusopleiding én
een circustheaterfestival in Nederland. De opleiding is in september 2007 van start gegaan aan de Hogeschool voor de Kunsten, Fontys, in Tilburg en met dit festival is mijn andere droom werkelijkheid geworden.
Het was een zeer bijzondere ervaring om op het landgoed Velder een circusdorp te bouwen en dagelijks een
stroom mensen aan te zien komen om verrassende voorstellingen te bekijken.
We zijn een avontuur aangegaan om het festival op landgoed Velder te houden. Circus komt normaal gesproken naar de mensen toe. Nu moeten het publiek naar het circus komen. We zijn blij en tevreden dat we
goed gegokt hebben en dat nu al zo veel mensen de weg naar Circo Circolo wisten te vinden.
We zijn overstelpt met positieve reacties op het initiatief, de festivalopzet, –organisatie en het programma.
Hoogtepunten waren de voorstellingen van Collectif AOC, Rasposo en de Groupe Acrobatique de Tanger.
Ook de kleine voorstellingen van Ripopolo en 2 Rien Merci konden rekenen op een uitgelaten publiek. ‘Mind
the Gap’, de speciale Circo Circolo productie van ISH uit Amsterdam groeide na een aantal aanpassingen uit
tot de grote festivalhit onder het jonge festivalpubliek.
Het eerste festival voor Circustheater in Nederland mocht rekenen op veel aandacht in de nationale en regionale media. De NOS zond op zaterdag 27 oktober een speciaal TV-programma uit over Circo Circolo en
het circustheater. Met 421.000 kijkers (marktaandeel van een kleine 20%) scoorde het programma uitstekend. Deze uitzending is nog steeds te zien via www.circocircolo.nl.
De NOS-documentaire gaf een goed beeld van enkele hoogtepunten uit het festivalprogramma en de historie van circus en circustheater. Nadruk lag op het vernieuwende karakter van het circustheater als bijzondere discipline binnen de kunsten waarin de cross-over volledig tot zijn recht komt. Deze boodschap is
goed overgekomen in het culturele landschap van Nederland.
We zijn opnieuw op zoek naar financiers om een tweede editie in 2008 mogelijk te maken. Op termijn willen we komen tot een tweejaarlijks festival in Nederland dat in ‘even’ jaren plaatsvindt. In ‘oneven’ jaren
kunnen liefhebbers van circustheater terecht op het Herfstfestival van Theater op de Markt in het Belgische
Neerpelt.
Circo Circolo hoopt in de herfstvakantie van 2008 dus weer haar tenten te kunnen opslaan op landgoed
Velder in Liempde.
Wim Claessen
Festivaldirecteur
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2. Locatie en opzet
Circo Circolo vond plaats op Landgoed Velder te Liempde in de gemeente Boxtel. Deze zeer bijzondere locatie ligt precies in het midden van de stedendriehoek Eindhoven – Tilburg - ’s-Hertogenbosch en maakt
deel uit van het z.g. Groene Woud. Het is goed bereikbaar via de A2 en NS-station Boxtel. Landgoed Velder
is een uitermate sfeervolle locatie waar vaker grote evenementen plaatsvinden. Het terrein is voorzien
van speciale voorzieningen voor evenementen, zoals een productiekantoor, een netwerk van nutsvoorzieningen en goede parkeergelegenheden. De uitgestrektheid van het veld waar het festival plaatsvindt,
geeft veel mogelijkheden voort bijzondere opstellingen.
Een circusfestival past goed in een dergelijke groene omgeving. Er zijn goede combinaties te leggen met
wandel- en fietstochten in de directe omgeving. Voor veel festivalbezoekers uit de omliggende steden was
de gang naar het landgoed een grote ontdekkingstocht. Velen waren verrast en verbaasd over het bijzondere karakter van het landgoed. Daarmee is een extra impuls gegeven aan recreatief bezoek op andere
momenten in het jaar.

Het is de bedoeling om de samenwerking met ‘Het Groene Woud’ te intensiveren zodat het festival bijdraagt aan de regionale en nationale profilering van dit gebied als bijzonder cultuurlandschap.
Op het festivalterrein werden in het begin van het festival 7 en later zelfs 9 grotere en kleinere circustenten in een grote cirkel geplaatst. De hoofdas van het terrein werd gemarkeerd met vlaggen en lichtmasten.
De entree tot dit festivalterrein werd gemarkeerd door een grote, langwerpige tent, de z.g. Briantelli Foyer,
waarin naast de kassa en informatiebalie ook sfeervolle horecafaciliteiten waren geplaatst.
In deze foyer werd dagelijks in de middaguren een ‘open-piste’ gehouden waarin kinderen onder begeleiding zich circuskunsten konden eigen maken. De Foyertent werd daarnaast ook gebruikt voor workshops,
vergaderingen, een deel van het internationale symposium en live muziek en DJ’s.
In de Briantelli Foyer was ook het festivalrestaurant gevestigd. De belangstelling voor dit restaurant was
zeer groot. De investeringen voor een dergelijk sfeervol restaurant zijn hoog. Door onder meer de aanvangstijden van de voorstelling beter op elkaar af te stemmen kan voorkomen worden dat de foyer soms
een verlaten aanblik geeft en de exploitatie van het restaurant verbeterd worden.
De Briantelli-foyer was de eerste aangename verrassing voor de bezoekers bij binnenkomst op het festival.
Er was veel waardering voor de sfeervolle inrichting en overzichtelijkheid. De ervaringen van 2007 hebben
veel gegevens opgeleverd voor verbetering van deze foyer.
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3. Programma
3.1 Hoofdprogramma
Circo Circolo presenteerde:
Gezelschap
Collectif AOC
ISH
Cirque Bouffon
Cirque Aereo
Rasposo
Groupe Acrobatique de Tanger
Cirque Magnifique
BP Zoom
I Compani
CW Boost
Escarlata
2 Rien Merci
Ripopolo
Circus Elleboog
Circus Rotjeknor
Acrobat
Un Loupe pour l’homme

Titel voorstelling
Question de Directions
Mind the Gap
NOVO
Un Cirque plus juste
Parfums d’ est
Taoub
Sol
A Wonderful World
Circusism
Trees
Llenties I Marabú
Moulin Cabot
Fazoletto
Plaza Urbania
TáááTaááTáá
Smaller, Poorer, Cheaper
Appris par corps

Land
Frankrijk
Nederland
Duitsland
Finland
Frankrijk
Marokko
Nederland
Frankrijk/USA
Nederland
Nederland
Spanje
Frankrijk
België
Nederland
Nederland
Australië
Frankrijk/Can

vst
3
4
10
2
4
3
3
4
1
2
4
11
28
1
2
1*
1*

* Speciaal busarrangement naar collega festival in Neerpelt
Samenwerking met Mundial
Circo Circolo was voornemens om samen met festival Mundial te werken aan een gezamenlijke circusproductie met Sarakasi uit Kenia. Sarakasi heeft een nauwe band met Mundial en werkt samen met de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Vooral door de relatief late zekerheid over het doorgaan van het festival,
is het niet meer tot een productie kunnen komen. Momenteel worden besprekingen gevoerd met het oog op
de volgende festivaleditie. Het feit dat er aan de Fontys Hogeschool nu ook een circusopleiding is toegevoegd,
biedt een nog betere uitgangspositie om te komen tot een volwaardige circusvoorstelling van Sarakasi.
3.2 Nederlandse producties
Circo Circolo wil een impuls geven aan het Nederlandse Circustheater en had dan ook Nederlandse gezelschappen uitgenodigd om een productie te maken en te presenteren tijdens het festival. Zowel ISH uit Amsterdam als de ASHTON BROTHERS was uitgenodigd om in eigen beheer een productie te maken. Helaas
bleek vlak voor de zomer dat de Ashton Brothers het niet voor elkaar kregen om in 2007 tot een goede circusproductie te komen. Besprekingen zijn gaande over een circusproductie in het eerstvolgende festival.
Het Amsterdamse ISH realiseerde een spectaculaire voorstelling. ‘Mind the Gap’ groeide, dankzij een aantal forse aanpassingen na een wat teleurstellende première, uit tot de grote festivalhit onder het jonge
festivalpubliek. Circo Circolo overlegt met ISH over de presentatie van deze voorstelling op andere festivals in Nederland en daarbuiten.
De gerenommeerde jeugdcircussen Elleboog en Rotjeknor kregen de gelegenheid zich te presenteren op
het festival. Cirque Magnifique, afkomstig uit de eigen regio, verraste eveneens met haar voorstelling SOL.
3.3 Jeugdcircus
Circo Circolo wilde met het festival ook een impuls geven aan het jeugdcircus in Brabant. Er een aanzet
gemaakt voor een z.g. Actieplan Jeugdcircus Brabant. In Brabant zijn een tiental jeugdcircussen actief. Door
samenwerking of beter gezegd ontmoeting ontstaat een bron van inspiratie voor en tussen de jeugdcircussen.
6

Om samenwerking en ontmoeting te organiseren hebben op initiatief van Circo Circolo de volgende partijen de krachten gebundeld: Centrum voor Amateurkunst Brabant, K2 (provinciaal kennisinstituut Jeugd
en Jongeren Brabant en Circomundo (landelijke steunorganisatie voor circuskunsten).
Op 11 maart 2006 werd de eerste bijeenkomst voor de jeugdcircussen georganiseerd. Hieraan deden 70
personen van 12 gezelschappen en organisaties aan mee. Het doel van deze bijeenkomst was het bevorderen van onderlinge contacten en het informeren van de gezelschappen over het op handen zijnde festival en over de functies van de verschillende steunorganisaties.
De bijeenkomst fungeerde ook als startpunt voor het maken van een speciale voorstelling van de gezamenlijke Brabantse jeugdcircussen maar dat bleek nu nog een stap te ver. Het bleek dat de inzet en tijd voor
de begeleiders van de meeste jeugdcircussen voor een dergelijk plan te lastig omdat alle werkzaamheden
rond het eigen gezelschap in de vrije tijd moet geschieden. Ze hebben de handen vol aan het runnen van
de eigen activiteit. Voor gezelschappen als El Grigio geldt dat de primaire aandacht is gericht op het maken
van een eigen voorstelling. Desondanks werd de bijeenkomst als heel erg nuttig ervaren en aanleiding geweest is voor meer onderling contact.

Daarom is ervoor gekozen om tijdens Circo Circolo een speciale dag voor Brabantse Jeugdcircussen te organiseren met verschillende workshops. De deelnemers werden over verschillende groepen verdeeld zodat
kinderen tijdens de workshops met andere jeugdcircusartiesten in contact kwamen. Er kon deelgenomen
worden aan workshops jongleren, tissu, acrobatiek en streetdance. Aansluitend hebben de deelnemers
de circusvoorstelling SOL van Cirque Magnifique (uit St. Michielsgestel) bezocht.
De inschrijvingen voor deze dag kwamen laat op gang. Men bleek toch eerst even de kat uit de boom te kijken, maar uiteindelijk was de animo was erg groot; er hadden zich ruim 100 kinderen van 5 jeugdcircussen
inschreven. Vooral de onderlinge ontmoeting en het aanwezig zijn op het festivalterrein werd als heel positief ervaren.
Voor veel begeleiders van jeugdcircussen bleek Circo Circolo een openbaring, een positieve verrassing.
Men had niet verwacht dat het festival zo groot en professioneel opgezet zou zijn. Het enthousiasme voor
Circo Circolo is dan ook flink toegenomen, wat zijn uitwerking in een volgende editie zeker zal hebben.
Met het oog hierop zal in het voorjaar van 2008 opnieuw een bijeenkomst met de jeugdcircussen georganiseerd worden om gezamenlijk plannen te maken voor volgende dag voor het Brabantse Jeugdcircus.
Zoals al eerder gemeld was er naast deze speciale dag ook aandacht voor jeugdcircus in de ‘open piste’
van Jeugdcircus Bon Bourgon uit Tilburg. Deze piste was een groot succes. Van 14.00 tot 18.00 konden kinderen ( en volwassenen) gratis kijken en leren jongleren, op een bal staan en de diabolo te hanteren.
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3.4 Internationaal seminar
Hoofdonderwerp van het seminar was een debat over het Circustheater in Nederland. Na een inleiding
door Jos Thie, theatermaker en regisseur, debatteerden Henk Scholten, directeur van Theaterinstituut Nederland, en Samuel Jornot, directeur van de Fontys Academie voor Circus en Performance Art, onderleiding
van Alex de Vries met Jos Thie over zijn stellingen. Er ontstond vervolgens een geanimeerd gesprek met de
ruim 75 bezoekers, waarvan 25 internationale deelnemers aan de Circostrada meeting. Om die reden werd
de inleiding gehouden en het debat gevoerd in de Engelse taal.

Al snel werd tijdens het debat duidelijk dat Nederland een mooie toekomst voor zich heeft met een sterk
groeiend aantal jeugdcircussen, een aantal kleine circuswerkplaatsen en twee HBO-circusopleiding in
Rotterdam en Tilburg. Dat moet leiden tot nieuwe initiatieven, gezelschappen en voorstellingen in het
hedendaagse circustheater. Jos Thie meldde uit eigen ervaring als interim artistiek directeur van het Oerolfestival een nog steeds groeiende belangstelling bij het publiek voor deze discipline, toegankelijk, visueel van opzet, artistiek interessant voor makers en voor een groot publiek. Samuel Jornot onderstreepte
dit met heldere voorbeelden uit zijn internationale beroepspraktijk en maakt tegelijk heel helder aan welk
programma zijn studenten worden onderworpen als gezonde basis voor een professionele carrière als circusartiest. Henk Scholten maakte nog eens duidelijk dat er in ons land, in het bijzonder in de groeiende
praktijk van de zomerfestivals, al een fundament bij een groot publiek was gelegd door prachtige internationaal georiënteerde voorstellingen. Kortom, alle voorwaarden zijn aanwezig voor een gezonde ontwikkeling van het circustheater in Nederland.
Het seminar fungeerde zoals gebruikelijk ook als een ontmoetingsplaats voor professionals om ideeën,
plannen en contacten uit te wisselen. Door de koppeling van het seminar aan het internationale netwerk
CIRCOSTRADA werd de mogelijkheid voor internationale ontmoeting geïntroduceerd.
Het Circostrada netwerk wordt gecoördineerd vanuit Parijs door HORS LES MURS, het nationale steunpunt
voor informatie en onderzoek op de gebieden van circus en straattheater in Frankrijk. Er waren 25 deelnemers uit Finland, Noorwegen, Zweden, Engeland, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Belgie - Wallonië, Brussel
en Vlaanderen – en Nederland. Het programma bestond uit de herfstvergadering van het netwerk, deelname aan het seminar over circustheater in Nederland, een bezoek aan de Circusopleiding in Tilburg en het
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kijken naar een groot aantal voorstellingen van Circo Circolo. De deelnemers waren bijzonder te spreken
over het programma. Het circustheaterfestival CIRCO CIRCOLO heeft niet alleen in Nederland maar ook in
Europa haar naam en positie gevestigd.
3.5 Overige programmering
De plannen rond filmprogrammering en een tentoonstelling zijn door tijdgebrek en budget niet door gegaan. De productie en marketing van deze eerste editie vroeg zoveel aandacht dat een kwalitatief hoogwaardig film- en tentoonstellingsprogramma niet gegarandeerd kon worden. Tijdens het festival is
geconcludeerd dat een filmprogramma, naast de verschillende live-voorstellingen vooralsnog niet wenselijk is, in het bijzonder door het ontbreken van een goede, geheel verduisterde filmaccommodatie en andere faciliteiten.
De Gipsy Roadshow werd uitgenodigd om zich met een muziekprogramma, een fototentoonstelling en
een aantal nostalgische woonwagens op het festival te presenteren. Het muziekprogramma is gepresenteerd in de Briantelli Foyer.
In deze foyer verzorgde Bon Bourgon uit Tilburg een open piste en begeleidde kinderen bij circuskunsten
als jongleren, draadlopen, ballopen en acrobatiek. Het succes van deze open piste was enorm. Bij een volgende editie zal aan dit onderdeel nog meer aandacht besteed worden door uitbreiding van het activiteiten aanbod en de capaciteit. Nu moesten door de drukte geregeld kinderen teleurgesteld worden.
In de foyer en op het binnenterrein tussen de circustenten werden gratis optredens gegeven door Circus
Afrisinia en Circus Drome. Circus Afrisinia bestaat uit jongeren uit Ethiopië die asiel hebben gezocht in Nederland en nu onder meer woonachtig zijn in het AZC Eindhoven.
Duidelijk werd gaandeweg dat er meer behoefte was aan activiteiten op het middenterrein, in het bijzonder ter vermaak voor het publiek dat in de rij stond om een voorstelling te bezoeken in één van de tenten.
Dit werd ter plekke ingevuld met kleinere circusacts van o.a. de studenten van de circusopleiding aan de
Fontys hogeschool en door vuurkunstenaars. Bij volgende edities van het festival zal meer aandacht besteed worden aan de programmering van dergelijke losse circusacts op het terrein en in de foyer omdat dergelijke acts sterk bijdragen aan de sfeer van het festival. Kortom, het randprogramma zal stevig worden
uitgebreid.
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4. Marketing en publiciteit
4.1 algemeen
Circo Circolo 2007 was een nieuw festival, rond een nog weinig bekende podiumkunst discipline en op een
niet echt voor de hand liggende locatie. De organisatie stond dus voor een fikse opgave om het festival
onder de aandacht te brengen en publiek te trekken.
Naast het doel om zoveel mogelijk kaartjes te verkopen was de profilering van circustheater als vernieuwende kunstdiscipline een belangrijk onderdeel van de gekozen strategie.
Beide doelen zijn goed gerealiseerd. Het circustheater als specifieke podium kunststroming heeft aandacht gekregen in verschillende nationale kranten (NRC, Trouw, Spits, de Pers) in het NOS Journaal en heel
nadrukkelijk in twee speciale uitzendingen van de NOS-TV. Ook de verschillende bladen en websites die
primair gericht zijn op het traditionele circus hebben ruim aandacht besteed aan het nieuwe circus en het
festival.
De publiekswerving heeft zich voor een groot deel gericht op enerzijds bezoekers van theaterfestivals en
traditionele circusvoorstellingen en anderzijds op publiek in de stedendriehoek Eindhoven – Tilburg –
’s-Hertogenbosch. Door een combinatie van verschillende media heeft het festival ongeveer 11.000 bezoekers getrokken.
NOS
Circo Circolo is erin geslaagd een speciale samenwerking aan te gaan met de NOS. In het kader van hun
nieuwe taak om ook aandacht te besteden aan nieuwe evenementen is gekomen tot een speciale TV uitzending rond het Nieuwe Circus op zaterdag 27 oktober, de laatste zaterdag van het festival. Deze uitzending is bekeken door ruim 420.000 kijkers (marktaandeel bijna 20%). Het beschikbare materiaal was voor de
NOS aanleiding om nog een tweede programma samen te stellen dat werd uitgezonden op zaterdag 15 december.
Dit programma trok ongeveer 240.000 kijkers.
4.2 marketing en publiciteit
Voor het festival is een opvallende huisstijl ontwikkeld. In het bijzonder door de kleurstelling viel het festival op tussen vele andere uitingen van culturele evenementen. Hierdoor kreeg het festival een opvallend
en herkenbaar smoel in kranten, tijdschriften en in het straatbeeld. De huisstijl wordt bij eventuele volgende edities doorgezet en verder uitgebouwd.
4.2.1 Website Circo Circolo
De meeste informatie over het festival en de voorstellingen is gecommuniceerd via de website www.circocircolo.nl. Via deze site konden ook tickets gekocht worden. Uitgangspunten bij de opbouw van de site
waren: overzichtelijkheid en veel beeldtaal. De sfeer en magie van circustheatervoorstellingen is beter
over te dragen met beeld dan met tekst. In de site is dan ook veel ruimte ingebouwd voor foto’s en videoimpressies van de voorstellingen. Als bezoekers aangetrokken worden door een foto, hoeven ze er alleen
maar op te klikken om bij de specifieke programma informatie te komen. De opbouw en inrichting van de
site heeft veel tijd en aandacht gekost. De meeste reacties op de vormgeving en sfeer van de site zijn positief. Vooral in de structuur en publieksvriendelijkheid zijn nog verbeteringen mogelijk. De site heeft tussen lancering in juni 2007 en begin december 16.109 unieke bezoekers getrokken. Het websiteadres is via
alle gedrukte media en persberichten gecommuniceerd.
4.2.2 Website Circustheaterfestivals EU
In samenwerking met collega-festival Theater op de Markt in het Belgische Neerpelt is een gezamenlijke
site ontwikkeld. Deze site fungeert min of meer als portal naar de sites van beide festivals. Naast algemene
informatie over de festivals en circustheater stonden 4 voorstellingen centraal: 2 voorstellingen die op
beide festivals te zien waren en van elk festival 1 prominente voorstelling die alleen dáár te zien was. Rond
deze voorstellingen werden busarrangementen aangeboden om het festival ‘over de grens’ te bezoeken.
Van deze arrangementen hebben 42 Belgen en 39 Nederlanders gebruik gemaakt.
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Het websiteadres van de gezamenlijke site is op al het publiciteitsmateriaal meegenomen. Door een foutje
in het websiteprogramma zijn er helaas geen statistieken over het bezoek te verkrijgen.
4.2.3 Advertenties
Het festival is vlak voor de zomer begonnen met een campagne om de naam van het festival en het beeldmerk onder de aandacht te brengen van bezoekers van theaterfestivals en publiek in de regio. Er is geadverteerd in programmakranten van o.a. Oerol, de Parade, de Boulevard, diverse schouwburgen, Festival
Mundial e.d. Vervolgens is het festival, met highlights uit het programma, via een “podiumadvertentie’
aangekondigd in de speciale bijlagen van de Volkskrant, Trouw en NRC bij de opening van het culturele
seizoen. In de Uitmagazines van ’s-Hertogenbosch en Eindhoven zijn in september 1 pagina en in oktober
2 pagina’s gewijd aan Circo Circolo. Vanaf eind september is een intensieve advertentiecampagne gevoerd
in het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad. Deze campagne vloeide voort uit het hoofdsponsorschap van deze gezamenlijke dagbladen.

4.2.4 TV-spots
Om het festival nationale en regionale Tv-exposure te geven is een STER-cultuurspot gemaakt om het
festival aan te kondigen. In de spot werd verwezen naar zowel de Circo Circolo website evenals naar
www.circustheaterfestivals.eu. De spot van 11 seconden is op de nationale publiekzenders 10 en 23 oktober 25 x vertoond. Dezelfde spot is ook door Omroep Brabant 112 x uitgezonden tussen 1 en 26 oktober.
4.2.5 Promo-acties
Circo Circolo heeft tijdens drie evenementen een soort showcase georganiseerd om publiek op dit nieuwe
festival te wijzen en een tipje van de sluier op te lichten. Daarnaast werden de plannen voor het festival
op 4 juni onder begeleiding van een luchtacrobatiek-act uit Circus Renz op de Boxtelse Markt ontvouwd.
Deze lancering leverde mooie foto’s op in de regionale media.
Tijdens het streekfestival ‘het Groene Woud’ op Landgoed Velder verzorgde Bencha Theater een aantal
maal een korte show met Luchtacrobatiek. Dit festival werd bezocht door 25.000 mensen, vooral afkomstig
uit Oost Brabant. Omdat Circo Circolo dezelfde locatie gebruikt konden bezoekers die al bekend waren
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met de bijzondere locatie op het nieuwe evenement gewezen worden.
Op de laatste zondag van Theaterfestival Boulevard verzorgde ISH een kort optreden met BMX-dans en
Breakdance. Tot enkele jaren geleden maakte circustheater vrijwel altijd deel uit van het Boulevardfestival zodat daar publiekspotentieel voor Circo Circolo ligt. Het optreden van ISH genereerde aandacht voor
het festival in het Brabants Dagblad.
Enkele weken voor de start van het Circustheaterfestival vond in Boxtel de opening plaats van het Culturele seizoen met het Bockesprongfestival. Opnieuw verzorgde Benchatheater een aantal shows met luchtacrobatiek. Rond al deze activiteiten werd intensief geflyerd.
4.2.6 Drukwerk
Vanaf begin augustus is gewerkt met verschillende flyers en programmafolders.
Uitgangspunt voor al het drukwerk was om publiek te attenderen en te verleiden op de website nadere informatie te zoeken. Informatie over de inhoud van de voorstellingen bleef dan ook beperkt. Wel voluit
ruimte voor beeld en sfeer. Verdiepende informatie over kaartverkoop was op de website te vinden.
Geproduceerd zijn
• een flyer met algemene informatie over het festival en aandacht voor 4 voorstellingen (oplage 4.000)
• een folder met algemene informatie en aandacht voor 9 voorstellingen (oplage 10.000)
• een flyer over jeugdcircus en 5 speciale kinder- en jeugdvoorstellingen (5.000)
• een vouwblad met het hele programma en korte toelichtingen op de voorstellingen (oplage 10.000)
Het drukwerk is verspreid via schouwburgen, culturele instellingen, bibliotheken, VVV’s en winkeliers in de
regio Boxtel, maar ook door het flyeren tijdens evenementen en in de centra van Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Boxtel, Best e.d.

4.2.7 Zichtbaarheid op straat
Er zijn in totaal 1.500 affiches gedrukt in verschillende formaten (A1, A2 en A3). Affiches zijn verspreid via
schouwburgen, culturele instellingen, bibliotheken, VVV’s en winkeliers in de regio Boxtel
In en rond Boxtel is het festival verder aangekondigd met grote (3 x 2 meter) en middelgrote (3 x 1 meter)
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spandoeken langs de openbare weg en op bouwhekken. Tijdens de opbouw van het festival zijn vlaggen geplaatst langs het spoor. Bijkomende edities wordt zwaarder ingezet op zichtbaarheid op bouwhekken door
daar in een vroeg stadium met regionale aannemers afspraken over te maken. Ook zal meer gebruik gemaakt worden van affichering rond lantarenpalen. Het blijkt namelijk dat het aantal plakplaatsen in de
regio en omliggende steden beperkt is en ook winkeliers en horecaondernemers steeds minder ruimte beschikbaar hebben voor posters.
4.2.8 Digitale nieuwsbrieven
De festivalorganisatie beschikt over een adressenbestand van ongeveer 5.000 adressen van mensen die
(al dan niet beroepshalve) geïnteresseerd kunnen zijn in circustheater en het festival. Zij hebben ongevraagd de digitale nieuwsbrief ontvangen. Voor hen bestond natuurlijk de mogelijkheid zich af te melden.
Slechts enkelen hebben daarvan gebruik gemaakt.
Via de website kunnen mensen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Hier zijn ruim 200 adressen uit voortgekomen. Komend jaar wordt de vraag of men de nieuwsbrief wenst te ontvangen gekoppeld aan het kaartverkoop systeem, zodat iedereen die een kaartje besteld deze vraag voorgelegd krijgt. De verwachting is
dat het aantal abonnees dan flink zal stijgen.
In de periode juni – november zijn 10 nieuwsbrieven verschenen.
4.3 Kaartverkoop
Het merendeel van de kaarten (ongeveer 70%) is verkocht via internet of via organisaties en arrangementen. De overige 30% is aan de dagkassa verkocht. De kaartverkoop via internet vertoonde nog een aantal
kinderziektes die in de aanloop tot en tijdens het festival zijn opgelost. Wel moet gekeken worden naar de
mogelijkheid of bezoekers meerdere tickets op één vel kunnen uitprinten.
Daar waar er nog twijfel was over het scannen van uitgeprinte tickets aan de tent, heeft de ervaring van
dit jaar die twijfel weggenomen. Er doen zich vrijwel geen storingen voor op dit vlak. Voortaan wordt de
kaartcontrole dus met scanners aan de tent uitgevoerd. Met achter de controleurs een back-up voor probleemgevallen.
Bij een komende editie moet de informatievoorziening over de beschikbaarheid van kaarten verbeterd
worden vooral in de laatste week en op de voorstellingsdag zelf. Ook is een telefonisch infopunt in de week
vóór en tijdens het festival onontbeerlijk gebleken. Een dergelijk telefoonnummer moet nadrukkelijker
worden gecommuniceerd.
Voor de dagkassa moet een op de internetverkoop aansluitend systeem ingezet worden zodat eenvoudig
een totaaloverzicht gekregen kan worden. Ook kunnen dan van bezoekers die gebruik maken van de dagkassa ook gegevens in het systeem geadministreerd worden.
4.3.1 Kortingsbonnen
Circus kent een traditie van kortingsbonnen om reductie te verkrijgen op de toegangsprijs. Circo Circolo is
op deze traditie ingehaakt door ook kortingsbonnen te verspreiden onder relaties. Zo ontvingen bijvoorbeeld alle medewerkers van de gemeente Boxtel 4 kortingsbonnen. Ook in combinatie met marketingacties met derden werden kortingsbonnen als aanvullend middel ingezet.
Bij een volgende editie zal een uitgebreidere versie van de kortingsactie ontwikkeld worden omdat gebleken is dat een grote stimulerende werking uitgaat van het ontvangen van een speciale kortingsbon. Er
wordt vooral gezocht naar samenwerking met een retailer.
4.3.2 Brabants Dagblad/Eindhoven Dagblad
Met beide kranten zijn twee promotieacties gevoerd. Op 29 september verschenen actieaankondigingen
van een ½ pagina in de kranten. Als lezers wisten te noemen waar het festival plaatsvond kon men kans
maken op 2 kaarten voor de voorstelling van ISH. Deze actie maakte deel uit van de sponsorovereenkomst.
Uit de meer dan 400 inzendingen werden 150 winnaars getrokken.
Op 6 oktober werd een kortingsbon in de kranten afgedrukt. Met deze bon kon met twee kaartjes voor de
prijs van 1 krijgen voor de familievoorstelling van BP Zoom. Van deze actie zijn 286 kaarten verkocht.
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4.3.3 Palet Noord Brabant
Met het provinciaal steunpunt voor diversiteit Palet, is een speciale actie ontwikkeld om Marokkanen te
wijzen op de voorstelling Taoub van Groupe Acrobatique de Tanger. Palet heeft 180 kaarten gekocht voor
vrijwilligers, mentoren en leden van promotieteams. Deze mensen kregen een gratis toegangskaartje als
dank voor hun inzet. Circo Circolo koppelde aan elk kaartje drie kortingsbonnen (`a € 2,50) zodat men familie of vrienden voor een gereduceerde prijs kon meenemen.
Door een niet perfect werkend verkoopsysteem aan de dagkassa is niet precies terug te halen hoeveel kortingsbonnen voor welke voorstelling zijn ingeleverd. Op basis van harde gegevens kan dus niet gezegd
worden of de actie succesvol is geweest. Wel was het Marokkaans publieksaandeel, in het bijzonder op de
laatste zondag heel groot waardoor de stellige indruk bestaat dat de actie goed gewerkt heeft.
4.3.4 CJP en Kunstbende
CJP heeft een digitale prijsvraag rond ISH uitgeschreven met een respons van ruim 40. Circo Circolo had
voor deze actie 6 gratis kaarten beschikbaar gesteld.
De deelnemers 2006 en 2007 aan de Kunstbende in de regio Brabant hebben een mailing ontvangen over
ISH en een speciale half-geld-aanbieding. Deze actie kende een magere respons van 5 aanmeldingen.
4.3.5 Uit in Brabant
Uit in Brabant bestond in 2007 5 jaar en om dat luister bij te zetten wilde men de gebruikers een bijzonder
voordeel aanbieden voor 2 voorstellingen van Circo Circolo (ISH en AOC). Er zijn per voorstelling 25 x 2 gratis kaarten weggegeven onder deelnemers van 2 eenvoudige prijsvragen.
Circo Circolo stelde de kaarten voor 50% van de normale verkoopprijs beschikbaar aan Uit in Brabant.
De acties genereerden een respons van 125 Uit in Brabant-bezoekers.
Alle respondenten die geen gratis kaarten ontvingen kregen van de festivalorganisatie twee kortingsbonnen à € 2,50
4.3.6 Bedrijven arrangementen
Circustheater biedt door zijn laagdrempelige en toch culturele niveau uitstekende mogelijkheden voor
het bedrijfsleven ten aanzien van relatiemarketing. Er zijn arrangementen samengesteld waarbij voorstellingen werden gecombineerd met lunches, diners, borrels e.d.
Via dergelijke arrangementen zijn ruim 1.000 kaarten verkocht. Wanneer bij een volgende editie ruim voor
de zomervakantie het hoofdprogramma vastgesteld wordt, kunnen in een vroeger stadium arrangementen verkocht worden, met naar verwachting een veel grotere opbrengst.
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4.4. Bezoekers
Circo Circolo werd bezocht door een bont gezelschap van bezoekers. Van kinderen die in de wandelwagen
werden meegenomen tot ouderen in rolstoelen of met rollator. Circo Circolo is een festival van alle generaties; een familie-evenement bij uitstek. De kaartverkoop via internet en aan de dagkassa bevestigen dat
beeld omdat daar gemiddeld meer dan 4 kaarten per klant werden verkocht.
Helaas heeft bij de editie nog geen publieksonderzoek plaatsgevonden. De ontwikkeling van het festival
an sich kostte zoveel aandacht dat niet gekomen is tot een goede onderzoeksopzet. Om de marketing in
de toekomst beter te richten is publieksinformatie onontbeerlijk vandaar dat bij een volgende editie publieksonderzoek een hoge prioriteit krijgt.
Uit een analyse van de gegevens van internetkopers blijkt dat 25% van deze bezoekers op meer dan 50 kilometer afstand van het festivalterrein woonachtig is. Bezoekers uit Oost- en Midden-Brabant kennen een
redelijke spreiding met relatieve uitschieters voor inwoners uit de directe regio en ’s-Hertogenbosch. Desondanks kan het festival niet als een specifiek stedelijk festival beschouwd worden, maar weet het door
de ligging zeer gespreid publiek te trekken.

Regio
Boxtel, Liempde, Vught, Sint-Michielsgestel
’s-Hertogenbosch e.o.
Uden, Veghel, Oss, St. Oedenrode
Eindhoven e.o.
Tilburg e.o.
Helmond

Percentage
22,3%
18,7%
12,7%
10,8%
8,5%
2,3%

Meer dan 50 kilometer afstand
Randstad
Regio Nijmegen/Arnhem
West Brabant
Limburg
Overig

12,6%
4,1%
3,7%
2,3%
2,7 %
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5. Organisatie
Circo Circolo werd georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van Stichting Briantelli. Deze stichting
kent een Raad van Toezicht bestaande uit:
• Jean Lenglet (voorzitter)
• Gert Jan van Roosmalen (penningmeester)
• Marja Boidin
• Willem van der Velden
• Jean Philipse
De organisatie werd uitgevoerd door een team van freelancers, werkend onder aansturing van festivaldirecteur Wim Claessen. De freelancers hebben gewerkt tegen een aangepast tarief om deze eerste editie van
het festival mogelijk te maken. Op basis van deze eerste ervaringen zullen voor een vervolg andere afspraken gemaakt moeten worden met deze medewerkers. Een en ander heeft tot consequentie dat de begroting t.a.v. de personele inzet bijgesteld zal moeten worden.
Het productieteam bestond uit:
Wim Claessen / directie en programmeur
Marc Eysink Smeets - MESSO communicatieadvies / marketing en externe contacten
Heleen Moors - Movilé / programma coördinatie
Wendy Moonen - Mowy / coördinatie kaartverkoop
Stephan Grilis - De Romeinen / productieleiding
Huub van der Pas – APS Administratie en Advies / boekhouding
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Tijdens het festival werd het productieteam bijgestaan door een groep van ongeveer 20 vrijwilligers. Na het
succes van de eerste editie wordt, met het oog op een volgende editie, in Boxtel en Liempde een wervingactie voor extra vrijwilligers opgezet. Gezien de goede ervaringen met en van de vrijwilligers uit de regio

verwacht het festival op die manier haar draagvlak daar te kunnen verstevigen. Deels worden vrijwilligers
ingezet in het voortraject rond de publiciteitscampagne. Het zwaartepunt ligt natuurlijk in de festivalweek zelf. Dan assisteren vrijwilligers op het productiekantoor, bij de dagkassa’s en informatiepunten en
aan de tenten als controleurs. Vrijwilligers hebben vrij toegang tot voorstellingen en ontvangen een leuke
attentie voor hun medewerking.
Samenwerking Nederland - België
Al in een vroeg stadium in de festivalvoorbereidingen zijn de contacten met het Herfstfestival op de Markt
in het Belgische Neerpelt aangehaald. Idealiter worden de circustheaterfestivals in Nederland en België alternerend georganiseerd. Omdat de financiering van Circo Circolo in 2006 niet op tijd rond kwam, vond het
eerste Nederlandse festival een week voor het festival in België plaats.
Een en ander heeft ertoe geleid dat er programmatische afstemmingsafspraken zijn gemaakt en samengewerkt is in de publiciteit en marketing (zie eerder in dit verslag).
Op 20 oktober bezochten 38 Belgen de voorstelling van Collectif AOC tijdens Circo Circolo en op zaterdag
3 november ging een bus met 42 Nederlandse circusliefhebbers naar Neerpelt om daar de voorstelling van
Acrobat te bezoeken.
De samenwerking wordt in de komende jaren gecontinueerd en geïntensiveerd. In de ‘even’ jaren wordt in
België promotie gemaakt voor het Nederlandse festival en in de ‘onevenjaren’ doet Circo Circolo ten behoeve van het Belgische festival. Door deze grensoverschrijdende samenwerking is er jaarlijks een circustheaterfestival in de regio Nederlands Brabant en in het Belgische Vlaanderen. Door de promotie samen af
te stemmen wordt grensoverschrijdend festivalbezoek gestimuleerd.
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6. Evaluatie en verbeterpunten
Programma
•
eerder op de dag beginnen met programma 13.30 uur
•
achter elkaar programmeren en niet naast elkaar
•
langere series programmeren (mond-tot-mondreclame)
•
diversiteit in programma handhaven (‘makkelijke’ én artistieke voorstellingen)
•
meer animatie in foyer en op terrein
•
uitbreiding programma jeugdcircus
•
uitbreiding open-piste
Marketing
•
verbeteren internetverkoop en dagverkoop
•
telefonisch informatiepunt organiseren
•
interactiviteit website verbeteren
•
meer verrassende mail- en internet acties
•
combitickets invoeren (kleine + grote voostelling)
•
handhaving cultuurspots
•
speciale grensoverschrijdende acties
Catering
•
meer kindergerichte catering:
popcorn/suikerspin
ouderwetse poffertjeskaam
‘kinderbar’ met Fristies, Chocomel, cola e.d.
•
in restaurant ook lunches en meer avond-shifts
•
ruimer aanbod eenvoudige snacks/broodjes
Locatie – terrein
•
opstelling in principe goed; mogelijk iets intiemer opstellen
•
hoge prioriteit om direct bij aanvang WIFI te installeren
•
noodvoorziening begroten en stand by hebben i.v.m. regenoverlast/modder
•
passende vuilnisbakken bij entree elke tent
•
passende vuilnisbakken bij picknick tafels, cateringpunten en langs hoofdpad
•
ruimploeg van scouting voor schoonhouden terrein en tenten
•
verzamelpunten containers op terrein en langs weg wegwerken achter bouwhekken met doek
Aankleding
•
meer doeken op hekken; zijn goede markeringspunten
•
vuren voorterrein kunnen iets forser (eventueel ook achterterrein)
•
meer verlichting langs aankomstlaan of aanlichting enkele bomen en vlaggen
•
meer aanlichten bomen
Inrichting foyer tent
•
nog iets grotere tent
•
geen barrière tussen ‘doorloop’ en bar en restaurant
•
eventuele scheidingswand voorzien van groot beeldscherm voor trailers
•
kassa’s naar overkant verplaatsen/ direct zichtbaar bij binnenkomst
Publieksvoorzieningen
•
aanwezigheid Pinautomaat goed communiceren
•
eventueel geldautomaat in foyer plaatsen
•
toiletvoorziening achter op terrein (afstand van achter naar Foyer te groot)
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7. Financiën
Het budget van Circo Circolo 2007 bedroeg € 650.000 exclusief BTW en was voldoende voor een programma
van acht (8) dagen in tegenstelling tot het aanvankelijk beoogde aantal van tien (10) dagen. Dit programma
was bovendien mogelijk geworden door de bereidheid van velen – medewerkers / leveranciers / artiesten
– om tegen een (fors) verlaagd tarief mee te werken. Hun betrokkenheid en enthousiasme over het nieuwe
festivalconcept maakt duidelijk hoe groot het draagvlak in artistieke en organisatorische kring is waar het
festival op kan rekenen.
De dekking van de begroting werd mogelijk gemaakt door subsidies van de Ministeries van OCW en BZ,
door de provincie Noord Brabant en de gemeente Boxtel; in totaal € 360.000,-.
Daarnaast werd het festival gesteund door de VandenEnde Foundation (in het bijzonder voor de marketingkosten), door het Fonds voor PodiumProgrammering en Marketing FPPM, door de stichting Dioraphte
en door het SNS-REAAL Fonds. Het VSB-Fonds Noord Brabant en het Centrum voor Amateurkunst in Noord
Brabant steunden het programma voor de jeugdcircussen. In totaal bedroegen deze subsidies € 207.700,Ten behoeve van de grensoverschrijdende samenwerking met onze Vlaamse collega van het Circustheaterfestival in Neerpelt is een subsidie ontvangen van de Europese Unie (Benelux Middengebied)

Circo Circolo werd bij haar eerste editie van harte gesteund door Constant in Beweging met bijdragen aan
de productie van Cirque Bouffon en een grote investering in het cateringconcept. Het Brabants Dagblad en
Eindhovens Dagblad traden op als gezamenlijke hoofdsponsors. Zij leverden vele centimeters advertentieruimte in heel Oost- en Midden Brabant.
Circo Circolo wordt gesponsord en/of gefaciliteerd door: Jupiler Bier, ACCON Accountants, OCE Nederland,
Bouwbedrijf Hazenberg, Microway Automatisering, Milieuservice Brabant, Landgoed Velder, Studio Jean
Philipse, van Ham tenten.
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De overige inkomsten uit sponsoring waren bescheiden en waren hoofdzakelijke bijdragen in diensten en
faciliteiten. Het was duidelijk dat het bedrijfsleven de z.g. kat uit de boom wilde kijken alvorens hier substantieel als sponsor in te willen stappen.
Het succes van de eerste editie zal de belangstelling wellicht doen ontstaan.
De inkomsten uit recette bedroegen 10% van de begroting. Kwantitatief werden er fors meer kaarten verkocht dan de begrote aantallen. De stoelbezetting bedroeg circa 75% van de maximaal te verkopen aantal
plaatsen. In geld uitgedrukt werd – mede als gevolg van de vele marketing en kortingsacties - de begroting
gerealiseerd met een bescheiden positief saldo.
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Bijlage 1
Publicaties Circo Circolo 2007
Landelijke dagbladen
Spits!
Spits!
De Pers
NRC
Trouw

Mei 2007/festivalkrant
18/10
19/10
19/10
22/10

Achtergrond artikel nieuwe circus
Artikel over ISH
Achtergrond artikel nieuwe circus
Achtergrond artikel nieuwe circus
Sfeer impressie

Regionale dag- en weekbladen
Brabants Dagblad

Limburger
Brabants Centrum

11/8
13/8
11/10
11/10
11/10
16/10
18/10
20/10
20/10
22/10
22/10
19/10

Afhaken Ashtons
Presentatie tijdens Boulevard
Achtergrond artikel nieuwe circus
ISH
Bouffon
Opbouw
Voorbeschouwing met Magnifique
Circusopleiding Tilburg
Openingsfoto
Resencie openingsavond
Verloop eerste weekend
Achtergrond artikel nieuwe circus

25 oktober
29 oktober

Voorpagina + 2 binnenpagina’s
Voorpagina en binnenpagina

Diverse regionale huisaan-huis bladen Wegener Week 40

Algemeen artikel circustheater en festival

Magazines
blad
Groeien
Viva Espana
High Profile
Kampioen
CJP
VPROgids

nummer
Oktober 2007
Nummer 3
September 2007
Oktober 2007
oktober
22/10

rubriek
Time Out
Muziek & Dans (escarlata)
Ideeen
Uittips
Doen
Achtergrond artikel nieuwe circus

Sponsor advertenties Brabants Dagblad / EindhovensDagblad
Vrijkaartenactie ISH
Kortingactie BP Zoom

Zaterdag 30/9
Zaterdag 7/10

½ pagina
½ pagina

Corporate

Donderdag 27/9

¼ pagina

Hele pagina (zwart-wit)

Maandag 15/10

Hele pagina
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Gekochte advertentieruimte
Uit in ‘s-Hertogenbosch
Uit in ‘s-Hertogenbosch
Uit in Eindhoven
Uit in Eindhoven
NRC cultureel
supplement
Volkskrant
Trouw
Programmakrant
Boulevard
Programmakrant Oerol
Programmakrant
Mundial
Programmakrant
Elastiek
Programmakrant Virus

Oktober 2007
September 2007
Oktober 2007
September 2007

2 pagina’s
1 pagina
2 pagina’s
1 pagina

24 Augustus
23 Augustus
23 Augustus

1/3 pagina-podium advertentie
1/3 pagina-podium advertentie
1/3 pagina-podium advertentie

Juli 2007
Juni 2007

Achterpagina
½ pagina

Juni 2007

½ pagina

Augustus 2007
Augustus 2007

½ pagina
½ pagina

Seizoensblad
Theater aan de Parade
De speeldoos

1 pagina
1 pagina

RTV- aandacht
Omroep Brabant
Ster Cultuur TV
Omroep Brabant Reclame
NOS Journaal
Omroep Brabant Radio
Radio 1 journaal
Omroep Brabant
NOS Actueel

4 juni 2007
9 – 21 oktober
5 – 26 oktober
18 oktober 2007
20 oktober
19 oktober 2007
27 oktober 2007
27 oktober 2007

Radio en TV festival aankondiging
25 spots op publieke omroep
112 spots op Omroep Brabant
Item in journaals 18.00, 20.00 en 22.00 uur
Reportage festivalopening
Opening festival
Verloop festival en uit-tips weekend
TV-special 50 minuten over festival en
Circustheater
TV programma weekend retour
Diverse reportages
TVspecial 50 minuten over voorstellingen
tijdens festival

Omroep Brabant
29 oktober 2007
Lokale Omroep Boxtel e.o. festivalperiode
NOS Acuteel
15 december 2007
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Circo Circo wordt georganiseerd door:

Stichting Briantelli
Postbus 1407
5200 BL ’s-Hertogenbosch
Info@circocircolo.nl
www.circocircolo.nl
samenstelling: Wim Claessen en Marc Eysink Smeets
vormgeving: Studio Jean Philipse
Fotografie:
Joep Lennarts: voorpagina en pagina’s 2, 5, 8, 11, 12, 16, 17, 21
Peer Reede: pagina’s 7, 14, 20

Subsidies en sponsors

Facilitaire sponsors:
Van Ham tentenverhuur, Océ Nederland, Accon - AVM, Milieuservice Brabant,
Hazenberg TBI bouw, Microway computers & software, Jupiler bier, Studio Jean Philipse

Circo Circolo wordt geproduceerd door:
Wim Claessen Cultuuradvies, MESSO communicatie, de Romeinen,
Theaterbureau Movilé, MOWY, APS, Studio Jean Philipse

