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Programma

Het Visueel Festival Visuel (VFV) in Sint-AgathaBerchem zet verschillende visuele kunsten zoals dans,
straattheater, circus, mime en acrobatie voorop. Dit
jaar vindt de 16de editie van het festival plaats op
29 augustus 2021. Alle voorstellingen en activiteiten
zijn volledig woordloos, of ten minste tweetalig, en
kindvriendelijk. Het programma brengt nationaal en
internationaal talent naar Brussel.
‘Le Dîner’ van Doble Mandoble i.s.m. KOPERGIETERY
is een voorstelling met magische visuele effecten. De
artiesten van het Brusselse gezelschap Doble Mandoble
leerden elkaar kennen op de Hogeschool voor
Circuskunsten in Brussel en waren reeds meermaals in
residentie in De kroon en Archipel 19.
Ugo Dehaes, Brusselse danser en choreograaf, laat in
‘Simple Machines’ zelfgemaakte en vernuftige robots
een choreografie uitwerken. Hij brengt de voorstelling
in het feeërieke decor van de oude kerk, en speciaal
voor het festival in twee talen.
‘KØT’ van De Leedbewakers in samenwerking met
Jakop Ahlbom en Beumer en Drost, is een Nederlandse
fysieke, tragikomische voorstelling over de ambtenarij
en isolatie die in Belgische première gaat. De drie
spelers beheersen met hun uitvergrote spel prima de
fysieke slapstick.
‘Modul_Art’ van Common Ground brengt zes Duitse en
Belgische internationaal ervaren circusartiesten naar
Brussel en sluit het festival af. Common Ground sleepte
een dozijn prestigieuze circusprijzen in de wacht o.a. op
het ‘Festival Mondial du Cirque de Demain’ in Parijs.
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De Nederlandse dansers van Vloeistof leggen in
‘Straatwild’ een artistiek parcours af doorheen SintAgatha-Berchem, (cfr. Be Flat in 2019), waarbij het
publiek via een hoofdtelefoon een inkijk krijgt in de
gedachten van de dansers. Ze waren eerder een hype
op het Nederlandse Oerol festival.
Symbiose 1082
Al sinds de eerste editie van het festival werken
het Franstalige cultuurcentrum Archipel 19 en het
Nederlandstalige gemeenschapscentrum De kroon
samen om een gratis festival te organiseren dat taalen leeftijdsgrenzen overstijgt door in te zetten op
visuele performances, activiteiten en installatiekunst.
Bijzonder is het openlucht-karakter waarbij de
bezoeker steeds nieuwe buitenlocaties in Berchem kan
ontdekken. Ook dit jaar blijft het festival gratis, maar
zal er wegens de bijzondere covid-19 omstandigheden
voor het eerst met een registratiesysteem gewerkt
worden via de gloednieuwe website
www.visueelfestivalvisuel.be.
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Circus

Modul Art
Common Ground

Common Ground speelt tegelijk met twee
vragen: “Hoe dicht kan je tot elkaar naderen
zonder dat het genânt wordt?” en daaraan gekoppeld “Wat is de noodzakelijke afstand die
mensen van elkaar moeten houden bij sociale
interacties?”
De voorstelling ‘Modul_Art’ trekt een kist aan
circusschatten open. Een mozaïek die verschillende gedaanten kan aannemen vormt de
rode draad in deze humoristische voorstelling
die tegelijkertijd een gevoelige snaar weet te
bespelen.

gebruikt
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Zondag 29 augustus

Concept & Artiesten:
Andreas Bartl, Evertjan Mercier,
Zinzi Oegema, Iris Pelz, Lisa Rinne,
Christopher Schlunk
Dramaturgie: Stefan Schönfeld
Muziek: Michael Strobel

info

Tijdstip

18u45 tot 19u30

Locatie

Esplanande

Meer info

https://www.commonground.show/

ALL I
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Spektakel

Kinderbouillon & Club Tropicana
door Instituut Voor Volkswarmte
Chef Canni en hulpkok Balie trekken van uw
spruiten de lekkerste kinderbouillon. In
het warme water van een inox melkkuip koken we uw kinders zachtjes
gaar tussen de soepgroenten. Club
Tropicana is een poolparty met dj.

Patricia Bouteiller

tovert een donkere ruimte
om tot een camera obscura.
‘Projet Parenthèse’ projecteert het feeëriek decor rond
de Oude Kerk van Berchem op
de binnenmuren van een oud
café.

Locatie Kerkplein & terras De kroon
Tijdstip doorlopend
Duur doorlopend

Locatie De Viool
Tijdstip doorlopend
Duur doorlopend
Concept:
Patricia
Bouteiller
Realisatie
Patricia
Bouteiller
en Charlyne
Misplon
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Zondag 29 augustus

Mami
Kitagawa

heeft een passie voor
dans, acrobatie en voor
de natuur. In ‘Dance Arbres’
neemt ze het publiek mee op sleeptouw door een bos. De ontmoeting
met een boom staat centraal.
Het publiek leert haar voelen en begrijpen terwijl Mami Kitagawa acrobatische
toeren uithaalt in de kruin van de boom.

Locatie

Wilderbos

Tijdstip

15u15 & 17u45

Duur

45 min.

6+ I

Ugo
Dehaes

Cie. Scraboutcha

gaat in ‘Simple
Machines’ aan
de slag met robots.
Menselijke dansers
worden in deze voorstelling vervangen
door artificiële intelligentie. Gaandeweg
evolueren individuele, organisch ogende
machines voor de ogen van de toeschouwer tot een complex organisme.

Het is algemeen geweten dat de
diepzee vol zit met verrassingen,
mysterie en schepsels die tot de
verbeelding spreken. Maar wie had
ooit gedacht deze op de begane
grond tegen het lijf te lopen? Twee
zeemeerminnen, die duikers tot
zeepaarden hebben gedomesticeerd, komen een menigte van
tweevoeters verleiden met niets
meer dan hun sirène-stem.

Scenografie en Compositie Wannes Deneer
Dramaturgie Marie Peeters

Regie en spel: Laurie Jedwab, Romane
Rose Uyttersprot. Ontwerp marionetten:
Alice Antigone Germain

Locatie Oude Kerk
Tijdstip om 14u, 15u15, 16u30 en 17u45
Duur 45 min.

Locatie mobiel
Tijdstip doorlopend
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Zondag 29 augustus

Straattheater

gebruikt

Le Dîner

Doble Mandoble

Doble Mandoble brengt tijdens ‘Le Dîner’ fictieve staatshoofden samen op een historische
top. Op clowneske en burleske wijze worden de
minder fraaie kanten van machthebbers aan de
kaak gesteld: een drang naar het nastreven van
eigenbelang, lust en neiging naar desorganisatie.
Op het programma staat het afsluiten van akkoorden die de toekomst van de menselijke
soort moeten garanderen. Naarmate ‘Le Dîner’
vordert komen de echte talenten van de machtshebbers snel bovendrijven: de onweerstaanbare
drang naar incompetentie & desorganisatie en
de absolute voorkeur voor de eigen belangen…
In deze humoristische fabel, gebracht door artiesten met verschillende artistieke achtergronden, staat hebzucht, machtswellust, corruptie en
kinderachtigheid centraal.

info

concept en creatie: Gonzalo Alarcón,
Luis Javier Cordoba Pelegrín, Miguel
Angel Cordoba Pelegrín,
Andrea Fidelio, Angela Malvasi
regie: Christine Rossignol
coaching: Johan De Smet
licht: Kris Van Oudenhove
geluid: Jonas De Wulf

Tijdstip

14u & 17u30

Locatie

Grote Zaal De kroon

Meer info

https://www.doblemandoble.com/en/
le-diner-eng/
Duur 60 min.

8+ I
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Dans

Choreografie: Anja
Reinhardt, Yuri
Bongers
Dans: Carlo
Camagni,Moene
Roovers, Nataly
Milena Orozco,
Wannes de Porre
Muziek: Jesse
Koolhaas

De Leedbewakers i.s.m.
Jakop Ahlbom

Straatwild
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Zondag 29 augustus

In de dansexpeditie van het
Tilburgse gezelschap, gebeurt
nogal wat waarbij de waarneming
over alles en iedereen op zijn kop
wordt gezet. Van voorgebakken
ideeën blijft niet veel over, de
toeschouwer gaat automatisch
over zijn of haar eigen positie
reflecteren.
Qua typo gewoneDe
teksttoeschouwer krijgt een
gebruiken we vaak een Lato
hoofdtelefoon en wordt door
In de aﬃche is Neutr
dea dansers
Vloeistof op
als font gebruvan
ikt
sleeptouw genomen naar allerlei
levendige plekken in Sint-AgathaBerchem. Aan de hand van dans,
muziek en gesproken woord
creëert Vloeistof een belevenis
waardoor de openbare ruimte
op een nieuwe manier ervaren
wordt. Ze spelen met de perceptie van de deelnemers, die voor
deze belevenis uit hun comfort-

Vloeistof

zone worden gehaald. En met
die van voorbijgangers, die
hun ogen niet geloven. Zij zien
hoogstwaarschijnlijk een hoop
gekken door de straten dansen,
springen. Het is een uitdagende
belevenis voor jong en oud. Niet
voor watjes!
Qua typo gewone tekst
gebruiken we vaak een Lato

Maurits van den Berg (bekend van
Horror), Lisa Groothof en Steyn
de Leeuwe (bekend van Le Bal) (de
Leedbewakers) maken en spelen
de voorstelling ‘KØT’. Een fysieke
en tragikomische voorstelling over
ambtenarij in isolatie. Waarin de grens
van het toelaatbare wordt opgezocht
en regelmatig met brute kracht wordt
doorbroken. De Leedbewakers maken
met deze voorstelling een feest van
herkenning op onbekend terrein. Jakop
Ahlbom nam de eindregie voor zijn
rekening.

In de aﬃche is Neutra als font gebru

info

ikt

Tijdstip

14u, 15u15 & 16u30

Locatie

info

Vertrek aan terras De kroon
Duur 45 min.

8+

14u & 17u30

Locatie

nader te bepalen

Meer info

https://www.vloeistof.nl/
aanbod/straatwild

Tijdstip

KØT

Over drie bewakers, Gestationeerd in
een grenswachtershuisje, Aan de rand
van de wereld. Met een slagboom.
Altijd alert, altijd paraat. Als ratten in
een kooi zitten ze. Ver van de beschaving. De dagen zijn gloeiend heet en de
nachten monsterlijk koud. En hoewel
de wachters kort van stof zijn, Salueren
ze erop los, Dromen ze over personen
die onder de slagboom door willen,
Over gedaantes aan de horizon En over
elkaar de hersens inslaan. Zijn alle protocollen en rituelen nog wel genoeg om
het kot bij elkaar te houden?

Meer info
NL
FR

https://jakopahlbom.nl/performances-2/kot/
Duur 50 min.

8+ I
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Straattheater

Links

Cruda

Common Ground
https://www.commonground.show/
Dobleman Doble
https://www.doblemandoble.com/en/le-diner-eng/
De Leedbewakers i.s.m. Jakop Ahlbom
https://jakopahlbom.nl/performances-2/kot/
Vloeistof
https://www.vloeistof.nl/aanbod/straatwild
A Sens Unique
https://www.asensunique.com/cruda
Simple Machines
https://www.kwaadbloed.com/?type=work&txt_id=223&lng=nl
Danse Arbres
http://www.supervliegsupermouche.be/nl/events/947/DanseArbres---LArbor%C3%A9ographie/-Mami-Kitagawa
Sirènes
https://compagniescraboutcha.weebly.com/siregravenes-agravelhorizon.html
Patricia Bouteiller
https://escaledunord.brussels/suspension-parenthese/
Club Tropicana
https://www.huisalma.be/programma/club-tropicana/
Kinderbouillon
https://www.huisalma.be/programma/kinderbouillion/

bruikt

12

Zondag 29 augustus

A Sens Unique

A sens Unique brengt met ‘Cruda’ een humoristisch-acrobatische
vertelling over een gymnaste op rust. En hoezeer ze ook in het
verleden aan haar métier perfectie nastreefde, nu kan ze haar
menselijke trekjes moeilijk onder bedwang houden. Deze innerlijke tweestrijd deelt ze graag met het publiek, Cruda wil graag
gezien worden.
Van en met: Constanza Sommi
Regie: Sara Desprez
info

Locatie Plein ingang Wilderbos
Tijdstip 15u15 & 16u45
Meer info

https://www.asensunique.com/cruda
Duur 30 min.

5+ I

Voor laatste info:
www.visueelfestivalvisuel.be

Contact

PROGRAMMATIE/COÖRDINATIE/PERS
Els Van Malderen – 0499 86 82 35
els.vanmalderen@vgc.be
PROGRAMMATIE/ORGANISATIE/LOGISTIEK
Mattias Verhelst – 0475 90 86 41
mattias.verhelst@vgc.be
LAY-OUT/COMMUNICATIE
Janick Vanwetswinkel – 02 482 00 10
janick.vanwetswinkel@vgc.be
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Grote Zaal De kroon
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Doble Mandoble
Ugo Dehaes
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De Viool
Patricia Bouteiller
doorlopend
Kerkplein &
terras De kroon
Kinderbouillon
doorlopend
Esplanade
Common ground
18u45 - 19u30
Ambulant
CIE Scraboutcha
doorlopend

