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15.00 : Compagnie Dès Demain (Fr)

            “Ce que deviennent les choses”
15.30 : Bence Sarkadi (Hu)     
            “The Budapest Marionettes”          
16.30 : Le Bruit des Casseroles  (Fr) 
                 “Citron”
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15.45 : Compagnia La Fabiola (It)  
            “Attenti a quei due”
16.30 : Bence Sarkadi (Hu)     
            “The Budapest Marionettes” 
17:15 : Compagnie La Cour Singulière (Fr) 
            “Tire-toi de mon herbe, Bambi”
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13.00 : Compagnia La Fabiola (It) 
            “Attenti a quei due”

13.00 : Compagnie Dès Demain (Fr)

            “Motus”

13.00 : Irene Vecchia  (It)

 “Pulchinella”

13.00 : Les Mains Libres (Fr)
             “Infimes Débordemonts”
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            “The Budapest Marionettes”

13.00 : Compagnie Dès Demain (Fr)

            “Ce que deviennent les choses”

13.00 : Le Bruit des Casseroles  (Fr) 

                 “Citron”

20.30 : Margo Gram (Fr) 
 “ Cyclose”  
21.00 : Karromato (Cz)
 “The wooden Circus”

20.30 : Ayusaya Puppet Theatre (Gr)

 “ Fasoulis ”  
21.00 : Karromato (Cz)
 “ The wooden Circus”

Maandag 22 juli

Woensdag 24 juli

donderdag 25 juli

Vrijdag 26 juli

tickets

de compagnie

dinsdag 23 juli

Zaterdag 27 juli

14.30 - 17.30 : Collectif La Méandre (Fr)

 “ Avion Papier”
16.30  - 17.30 : La Sphère Oblik (Fr)
 “ L’ objetarium”

Zondag 28 juli

14.30 - 17.30 : Collectif La Méandre (Fr)

 “ Avion Papier”
16.30  - 17.30 : La Sphère Oblik (Fr)
 “ L’ objetarium”

15.00 : Hocus Pocus Theatre (UK)

 “Like a tree” 
16.30 : Ayusaya Puppet Theatre (Gr)

 “Fasoulis”

15.45 : Irene Vecchia  (It)

 “Pulchinella”
17.15 : Alauda Teatro  (Es)

 “Cristóbal Purchinela”

13.00 : Alauda Teatro  (Es)

 “Cristóbal Purchinela”

13.00 : Hocus Pocus Theatre (UK)
 “ Like a tree”

avondvoorstelling: 16€50
 tickets via Uitbureau.be

Botermarkt : 1€
 ter plaatse te betalen

Alle andere locaties : gratis
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14.30 - 17.30 : Rocking chair théâtre  (Fr)

 “One Mémé Show”   
16.00 - 16.30 : Théâtre des Babioles  (Fr)

                  “Anatole, réparateur de coeurs”
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Lid worden van onze vriendenkring  
“DE COMPAGNIE” ?

Snel voordelen ontdekken via  
www.pupperbuskersfestival.eu”

Rode Zaal, Go! Kunstacademie De Poel, Poel 17, Gent



De groepen

plaatsvinder

Alauda Teatro (Es) 
“Cristóbal Purchinela”

Wij stellen u voor: de echte, humoristische en ironische 
Cristóbal. Hij vecht, op een verstandige manier, tegen 
de machtigen, tegen de indringende en de vreselijke, 
dagelijks weerkerende hersenschimmen. Hij strijdt te-
gen de raadsels die ieder mens in de ban houden.

Ayusaya Puppet Theatre (Gr) 
“Fasoulis”

Deze voorstelling is gebaseerd op verschillende Euro-
pese volkse tradities binnen het figurentheater, onder 
andere op de Griekse “ Fasoulis”: de tekst is abstract, 
de stemmen zijn vervormd, de vormen zijn veranderd.

Collectif La Méandre (Fr)

“Avion Papier”
Er bestaan geheime plaatsen waar de tijd volledig 
rondom jou verdwijnt. Er bestaan ongekende werel-
den. Je bent getuige van een fantasierijk en poëtisch 
verhaal in het hartje van een caravan. De vriendelijke 
gastheer neemt u  met “Avion Papier” mee op reis door 
een kinderlijk en dromerig landschap, vol verrassingen

Compagnia La Fabiola  (It)

“Attenti a quei due“
De sterren van deze voorstelling zijn 2 heel speciale 
poppen: Giulio, een hond die heel nieuwsgierig en gek 
is op snoep en Fabiola een lief, brutaal, warm meisje 
met de charmes van een clown. Verbazingwekkende, 
verrassende, praktisch levensechte poppen!

Compagnie Dès Demain (Fr)  
“Ce que deviennent les choses”

Op een mooie dag gaan 
Léon en Basile wandelen. 
Léon is andersvalide, Ba-
sile staat te zijnen dien-
ste. Ondanks de schijnba-
re rust van dit uitstapje, 
is de link die beide perso-
nages verbindt veel meer 
dan de eenvoud die hij 
uitstraalt. Léon misbruikt 
zijn positie als andersvali-
de. Niets lijkt hem te kun-
nen plezieren ondanks de 
goede wil van Basile.

Compagnie Dès Demain
“Motus”

Motus is, hoe zullen we 
het zeggen,een beetje een-
voudig… Hij praat niet…  
Hij is zeker niet stom. 
En! Hij houdt van mu-
ziek. De grote muzikant 
is vandaag een beetje 
gespannen want hij gaat 
zijn eerste optreden ge-
ven...

Opgepast, daar is hij… 
STILTE…. Het gaat be-
ginnen!

Rocking chair théâtre (Fr)

“One Mémé Show”
Een pop, gedragen door 
een manipulator.

Een (stok)oude diva 
brengt ons haar repertoi-
re. Ze zingt voor ons een 
Siciliaans lied terwijl ze 
zichzelf begeleidt op haar 
banjo.

Een uitstapje van 15’ in 
een tot minitheater omge-
bouwde caravan

Irene Vecchia (It)

“Pulcinella”
Hoofdpersoon en ziel van dit verhaal is Pulcinella, 
die, zingend voor zijn geliefde Teresina, botst met de 
“Guappo”, de bazige, of met een monsterlijke hond, of  
met de Dood. In het gevecht, de muziek en de ritmiek 
van de voorstelling kan elk van ons de verschillende 
emoties van het leven herkennen.

Bence Sarkadi (Hu)

“The Budapest Marionettes”
“De Budapest Marionetten” tonen een hele reeks ver-
schillende figuren in een cyclus van korte verhalen die 
begeleid worden door muziek. De voorstelling is heel 
bijzonder omdat de poppenmaker /–speler zijn artis-
tieke taal gebruikt en een wereld van figuren toont die 
zeer karakteristiek is voor Centraal-Europa.

Karromato (Cz)

“The Wooden Circus”
Acrobaten! Exotische dieren! Clowns! Het circus van 
de verbeelding! Geheime speciale effecten! Prachtige 
houten marionetten en traditionele muziek brengen u 
terug naar de gouden eeuw van het poppenspel.

Hocus Pocus Theatre (UK)

“Like a tree”
Diep in het bos steekt een jong boompje zijn kopje 
omhoog en groeit naar de hemel. Tegelijkertijd wordt 
een kind geboren. Hun verhaal verstrengelt zich in een 
ontroerend verhaal over leven, liefde en alles daarna.

Electric Circus  (Nl)

“Headspace”
Een installatie bestaande uit miniatuurvoorstellingen, 
uitgevoerd door gerobotiseerde poppen en geprogram-
meerde machientjes. De toeschouwers kunnen één 
voor één plaatsnemen in een groot hoofd, dat als een 
helm wordt opgezet … 

Twee minuten lang een ander hoofd... met een andere 
gedachte… gegenereerd door een automatisch spe-
lend schouwspel.

Les Mains Libres (Fr)

“Infimes Débordemonts” 
Op het einde van zijn tocht biedt een marktkra-
mer zijn mooiste vondsten en zijn meest inten-
se ontmoetingen aan. Uit raadselachtige dozen 
worden personages met een onwerkelijke mense-
lijkheid geboren. De subtiliteit van de mechanis-
mes en de poëtische diepte van de scènes nemen 
ons mee naar de rand van de werkelijkheid.

Compagnie La Cour Singulière (Fr)

“Tire-toi de mon herbe, Bambi!”
Een kleine, soms gekke, metaforische fabel over de zin 
van bezit, de angst voor het andere maar ook een ode 
aan de natuur, zijn gratie en zijn kracht.

Deze korte voorstelling zonder woorden verenigt op 
een speelse manier poëzie en zwarte humor.

Margo Gram (Fr)

“Cyclose”
Cyclose is een poëtisch moment waarbij drie draad-
poppen ons de schoonheid van de geboorte tonen. 
Zij vertelt ons over de verwevenheid tussen droom 
en werkelijkheid en laat ons dat ook mee beleven. De 
dood wordt niet meer gezien als het einde maar als 
een integraal onderdeel van een cyclus.

Teatro delle dodici lune (It)

“Transylvania Circus”
In de piste tonen tafelpoppen hun kunnen. Een weer-
wolf balanceert op de maan, een vreemd schepsel, 
half vrouw half draak, spuwt vuur en maakt vuur met 
haar handen. De grote ster van het circus, de vampier-
vrouw, doet haar transformatie act. Daarboven spe-
len de handpoppen. De skeletten-clowns  spelen hun  
sketch vol zwarte humor, een sketch die, ondanks hun 
toestand van niet-leven, liefde zal brengen en har-
ten zal verenigen.

Théâtre des Babioles (Fr)

“Anatole, réparateur de coeurs”
Anatole wandelt met zijn 
zijn gereedschapskist rond. 
Telkens opnieuw probeert 
hij, woordenloos, het hart 
van zijn toeschouwers te 
herstellen. Door de visuele 
en poëtische sfeer, door het 
mengen van poppenspel, 
muziek en interactie met 
het publiek, probeert het 
Théâtre des Babioles alle 
leeftijden te bereiken.

La Sphère Oblik (Fr)

“L’ objetarium”
5 personen worden uitgenodigd om in een kleine 
caravan een atelier in objectologie bij te wonen. 
Zij zullen er getuige zijn van verrassende gebeur-
tenissen gebracht met humor en poëzie.
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Le Bruit des Casseroles (Fr)

“Citron”
“Citron” is als iemand observeren met een telescoop. 
Het is de reis van een nu eens vreemd, dan eens fami-
liair wezen. Nieuwsgierig en naïef gaat het op ontdek-
kingstocht naar het bekende en laat het onverwachtse 
dingen verschijnen. Het beleeft grote avonturen op 
kleine paadjes.

ma 22/07za 21 & zo 22/07


