De plaats waar je de Main Stage en een aantal
grotere topacts vindt en onze overheerlijke
food stands. Onze partners ontvangen we in
onze Hospitality tent. Op zaterdag vind je hier
Grupo Puja, op zondag treden er De KetnetBand, Camille en Discobaar A Moeder op.

De Schorre, Boom

www.theateraantwater.be

Op zaterdag het ‘podium’ voor Els De Schepper, op zondag voor het paardencircus van
Tempo d’Eole. Je vindt er ook onze kleine
kinderboerderij.

E Cirq City (camping)

L Street of Sweets

I The Tree of
Eternal Love

De plek voor zoetebekken; hier verzamelen we
alle zoetigheden én kun je een koffietje krijgen
aan de modieuze streamliner.

M FEESD

Een speciale plek waar wat over te zeggen
valt: op zaterdag kun je hier tussen 14u en
19u trouwen. Heb je nog geen partner dan
is er een ludieke speed date om 17u. Nadien
bouwen we Feesd om tot een freak show met
burlesque acts, voor 18+. Zondag is dit de
plaats voor ‘My first festival’ met DJ Zico met
een silent disco.

Kus je geliefde aan onze Tree of Eternal Love,
neem een selfie en deel hem en eeuwigdurende en onvoorwaardelijke liefde zal je te beurt
vallen.

J Isle of Magic

Een aantal keer per dag kun je hier korte maar
spectaculaire shows zien zoals de acrobatische Holmikers, een gekke trampolineact
van Costin, Quick Change artieste Solange
y Arkadio of de Dunking Devils die hier
acrobatisch in het water duiken.

Wie boekte voor een unieke overnachting in
onze glamping tent mag hier njam njam en
dodo doen. Enkel voor onze campinggasten.

Een unieke speelplek aan de rand van de
vijvers, waar echte pur sang straatartiesten
het publiek naar believen uitdagen en voor
het zotteke houden. Zeg niet dat we jullie niet
verwittigd hebben.

Geeerd Publicum, welkom op ons verjaardagfeestje

Na twee jaar onderbreking is Theater aan Twater terug. En hoe! We
hebben er alles aan gedaan om voor onze 15de verjaardag total loss
te gaan. Geniet dus van het grootste spektakelfestival van Vlaanderen
en dat op een gloednieuwe locatie. In deze map vind je alles wat je
moet weten: de locaties, de speeltijden, praktische info en een overzicht van onze partners. Want sponsors groot en klein, zonder jullie
zouden we er niet zijn. Bedankt voor het vertrouwen, en ook jullie
‘geëerd publicum’ om twee jaar op ons te wachten.
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F La Rotonda

EHBO
Toilet

Voor de liefhebbers die graag een dansje
placeren op de muziek van Schuurallures of DJ
Funkhauser (bekend van Tomorrowland). Onze
showgirls bouwen samen met jou een feestje.
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verboden op de openbare weg te gooien
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D Le Chapiteau

H Las Ramblas

Net zoals die andere Ramblas is deze One
World Bridge een mooie wandeling waard,
en je komt er een aantal kleine maar bizarre
figuren tegen.

Kinderen kunnen hier naar hartenlust ravotten,
speciale voorstellingen zien of workshops bijwonen. Met meer dan 25 activiteiten een echt
speelparadijs.

Zaterdag & Zondag

K The Rave Cave

Chill-plek waar je hangmatten en lamzakken
vindt, zitconstructies, poefen, onze cocktailbar,
de Relaxerette-carrousel, en vooral leuke latino
beats. Summer is here!

B De Woaa

C Schorremorrie

G Sint-Anneke Plaasj

© design by Bolder
www.bolderdesign.be

Inkomplein en infopunt met retro circus acts
en de GVA-stand.

Scan deze QR code &
bezoek onze website
theateraantwater.be

A Barnums Bazaar

Programma
Theater aan Twater dankt ook deze lokale sponsors

En dank ook voor deze sympatisanten
• Apotheek Pharmamax • Baeten • Van Es
• Bakker Julien’s • Bistro Ivan • Conblani
• D-tours • D&G Op De Beeck • Dantha Photography •
DDD Bouw- en tegelwerken • Froe Froe
• Juwelen De Boeck • Lauriks interieur • Mokkafe
• Restaurant Asia • Uitvaarten Lenchant •

Duizendmaal bedankt

Duizendmaal bedankt aan jullie,
toeschouwers, maar ook aan onze 300
vrijwilligers die van deze editie een
topeditie willen maken. Geef hen een
(echte) duim of een knuffel (want dat
mag terug). Een speciale dank ook aan
en
voor
de
Opleiding
Onthaal
en recreatie
hun belangeloze
inzet

Zaterdag

Zondag
Speeltijden

Lengte

Speeltijden

15Ft6

Gewapend met polsstokken en tape breekt het Belgische 15ft6 elk record op hun weg naar de top.

40 min.

17u - 19.30u

Abigal Collins

Vive L'amour: circusstunts, komedie, magie, chaos en een belachelijk accent

30 min.

15u - 17u - 19u

Alexandra Malter

Wereldbefaamde hulahoopster uit de circusdynastie Malter, bekend van BGT

7 min.

13u - 15u - 19u

13u - 15u - 19u

A

Animalium

Het Animalium of De Zoo van de (bijna) uitgestorven dieren (De Machienerie)

Doorlopend

14u tot 18u

14u tot 18u

C

Bateau du Feu

Net voor de slotact van Grupo Puja is er deze knallende vuurshow op het water (Paljasso).

18 min.

22u

Blaas Of Glory

Akoestische parodie- hard rock coverband met hun befaamde march 'n roll

30 min.

tussen 16u en 20u

Blue Magic

Boomse goochelclub met beroeps- en amateurgoochelaars

Doorlopend

van 13u tot 19u

Bugari Express

Een fabelachtige muzikale reis. Van de grimmige Balkan tot het hete Argentinië

40 min.

Camille

The hottest new talent in town zorgt Camille al maanden lang voor Vuurwerk

40 min.

Chapulines

Son en latino beats van Cubaanse en eigen Boomse bodem brengen je in een zuiders sfeertje op ons chill strandje.

Cie Chaussons Rouge

Nadir: poëtische en technische koorddansact voor wie van iets trager circus houdt.

Cie De Vleesklak

In ‘La Mer Perdue’ is dit zacht gerijpt collectief van 5 heren op zoek naar … de zee

Circus Marcel: Homemade

Een kleurrijk spektakel, bruisend van enthousiasme, vindingrijkheid en spelplezier.

30 min.

15u - 17.30u

Costin Pity

Hilarische excentrieke, wereldberoemde trampolineact

8 min.

18u30 - 20u15

De Drijvende Diva

Is het een droombeeld van een verdwaalde dame, of toch een sirene?

20 min.

17u - 19u - 21u

De Ganzenparade

Wiechelend en waggelend baant deze ludieke fanfare zich een weg over De Schorre.

Doorlopend

tussen 13u en 17u

Mobiel

De Ketnetband

De live band van Ketnet is zonder twijfel de meest swingende kidsband van het land. Met nieuwe bezetting.

65 min.

14u

B

De Antwerp Gipsi-Ska Orchestra

Zetten het feestival op zijn kop met hun onweerstaanbare blend van gypsy soul, roots reggae, Balkan beats en ska.

90 min.

19u

B

De Toape Geroapte

Bijeen geraapte muzikale luipaarden die hun opwachting maakte in Belgiums Got Talent.

Doorlopend

van 14u tot 17u

Mobiel

De Witte GrOlifant

Zes meter lang, vier meter hoog. En dan staat ze nog niet op haar achterste poten.

Doorlopend

van 13u tot 18u

Discobaar A Moeder

Schuddend met dat stoofvlees moeten deze heren niet meer voorgesteld worden

120 min.

20u

B

DJ Funkhauser

In de Rave Cave waant DJ Funkhauser zich weer op Tomorrowland Winter. Jullie ook?

Doorlopend

van 16u30 tot 19u30

K

DJ Zico

In de roze Feesd-kerk bouwen een namiddag lang een Silent Disco-feestje met de Boomse DJ Zico.

Doorlopend

van 14u tot 18u

M

Dunking Devils Squad Aqua

Deze Dare Devils duiken op en van alles, met hun Russian swing-act zelfs in onze vijvers.

10 min.

13u - 16u

14u - 16u

J

Dunking Devils Squad Dunkshow

Goed voor twee wereldrecords en twee wereldtitels acrobatisch dunken en ware NBA-sterren

15 min.

14u30 - 18.30u

12u30 - 18u

B

Elastic: The Gag Man

Een absurde clown, topper in de jonglerie die teruggaat naar de essentie van straattheater

30 min.

Els De Schepper

Alles wat u altijd al wou weten kan u deze keer vragen aan Els!

60 min.

18u - 20u

D

Freak Shows@Feesd

Met Eve Elle en Baldini, Minnie Knot, Lux Delioux + burlesque Evilyn Frantic, Tigress, Fran Widdowson

Doorlopend

vanaf 20u

M

Funny Hats

Zet ne mens ne hoed op en hij of zij wordt iemand anders … wedden?

Doorlopend

van 13u30 tot 17u30

G-Roots Gospel

Dit Nederlandse gospelkoor hoort tot de top en brengt tijdens de trouwpartijen (zie verder) de swing in de tent.

20 min.

van 14u tot 17u

Grupo Puja

Spaans/Argentijns gezelschap voor luchtacrobatie, 40 meter hoog brengen ze het verhaal van Le Petit Prince

30 min.

22u30

Harley Junior

Maak plaats voor deze opvallende Harley-rijder(tjes) die bijna levende stripfiguren zijn.

30 min.

tussen 13u30 en 19u

Mobiel

Histoire d'Eau

Een clownesk avontuur tussen een badkuip en haar meesteres (Barbara Probst)

20 min.

13u - 15u - 18u

F

Holmikers

Internationaal gevierde acrobatische turners, winnaars van de Bronzen Clown Monte-Carlo.

8 min.

Jøttnjøl

Uniek en vertederend zijn ze onderweg, met enorme rugzakken vol met opgedane avonturen en indrukken.

30 min.

Kartje Kilo

Een absurde mobiele act met twee Schotten die wel een heel bijzondere doedelzak hanteren: bladblazers

30 min.

13u - 14u30 - 16u

Mobiel

Klaasje Higline Team

Klaasje (ex-K3) probeert met haar team tweemaal haar lengterecord highlinen te breken (25 meter)

25 min.

15u30 - 18u

B

Las Ramblas

Op de Ramblas van Boom (The One World Bridge van Arne Quinze) kom je hele rare snuiters tegen.

Doorlopend

van 14u tot 20u

Los Ejecutivos

Uit de weg want deze twee zakenmannen hebben haast (David Vargas en partner)

Doorlopend

van 14u tot 17u

H

Los Zaperos

Sfinks Mixed/Mundial, Brussel Plage enz. was dol op hun funky jazz, balkan beats, klezmer, latino ritmes ...

40 min.

16u - 18u - 20u30

Mobiel

Lukasz Puczko

Een hondenmarionette die alle harten sneller zal doen slaan …

40 min.

Marriage en Masse

Dit jaar kun je in onze roze kerk ook trouwen met euh Pastoor Wouter, met om 17u een speed date by Kelly

25 min.

Nakupelle

The Trap: een ongelukkige fool gaat het gevecht aan met technologie en de natuur.

Nellie the hippo

Ondanks al haar nukken, vinden wij haar het liefste nijlpaard ter wereld! (Teatro Pavana)

25 min.

O!Boy

Internationale prijsbeesten met a capella swing en jazz die je meteen een glimlach bezorgen.

50 min.

Pappie Flex

Deze contorsionist jaagt iedereen de stuipen op het lijf en reisde al heel de wereld rond met zijn act.

15 min.

Piano Paul

Antwerpens meest bekende rock'n'Roll, boogie-woogie pianist-singer en straat performer.

45 min.

17u - 19u

Poldercoaster

Deze vlakke achtbaan is de missing link tussen straattheater en een pretpark.

20 min.

Quick Change Act

Altijd een succes op Tatw: quick change acts. Ditmaal met Solange en Arkadio

10 min.

Remork en Karbaka

Een unieke fusion fanfare die bestaat uit een blazerssectie en Marokkaanse gnawa-percussie.

Robert de eenhoorn

Eenhoorn Robert werd door René de fee gered van het slachthuis. Maar valt er nog te vieren?

Ron Jaluai

Fire & Flora: psychedelisch en sprookjesachtig met 200 paddenstoelen, vlammetjes, lampionnetjes, bubbels…

Doorlopend

vanaf 14u

Schorremorrie

Tussen 13u en 19u is Schorremorrie een speelparadijs van jewelste, vervelen is er niet bij.

Doorlopend

van 13u tot 19u

Schuurallures

In de Rave Cave kun je de winter van je lijf schudden. Vandaag met dit DJ-collectief uit Hemiksem.

Doorlopend

van 18u tot 21u

K

Shake Shake Shake

Energieke, extravagante en burleske discoshow met Franse rasartiesten die letterlijk hoge toppen scheren.

50 min.

16u - 20u30

B

Sperman

De meest iconische antiheld van het circus keert na jaren afwezigheid terug (Luis Brusca)

35 min.

18u - 21u

Tascha Van Es

Deze Boomse acrobate won in 2018 Belgiums Got Talent en wordt een vaste gaste op TATw.

10 min.

16u - 18u

Teatro Pavano

Er kraakt een tak, boombladeren ritselen, de struiken buigen opzij … en kijk: levensgrote giraffen!

Tempo d'Eole

A Bois. Vijf acrobaten-voltigeurs, twee muzikanten en twee paarden brengen een poëtische voorstelling.

The Big Hug

CC De Steiger presenteert The Big Hug van Guus Voermans: een zeer aparte knuffelmachine.

Doorlopend

The Flying Fuego's

The Fantastic Flying Fuego's nemen je mee naar hun vliegend universum. Luchtdoop vanaf 10 jaar.

Doorlopend

van 13u tot 18u

The Mobile Freak Show

De allereerste verplichte openbare sollicitatie tot circusclown voor langdurig werklozen

20 min.

Turbo Touw Tornado

Een vreemde opzwepende kermisattractie, of perfecte warming up om in de feeststemming te komen?

Doorlopend

Transe Express

De immense poppen van deze wereldvermaarde compagnie openen en sluite met hun Urban Opera.

45 min.

Trio Tres Loco's

Dit erg zotte trio combineert als enige muziek, acrobatiek en jonglage op hoog niveau.

30 min.

14u - 16u - 18u

Va Et Vient

Zwierige benen, batons, rode lippen en witte botjes. Onze Mechelse majorettes zijn er opnieuw bij.

30 min.

Vincent de Rooij: Boot

Hilarisch absurdistisch drieluik vol onverwachte wendingen in een oud Antonov-vliegtuig.

30 min.

Naast L
F

vijver aan F
Mobiel
van 13u tot 19u

A

13u30 - 16u

H

17u

B

Van 14u tot 17u

G

16u - 18u

Doorlopend

M
tussen 14u en 18u

J
vijver aan F

van 13u tot 18u

van 12u30 tot 16u30

A

16u15 - 17u - 19u

J

tussen 14u en 19u

Mobiel

14u-15u-16u-17-18u

H

Mobiel
M

18u

tussen 15u en 19u

H
Mobiel

14u - 16u - 18u

H

14u30 - 17u30

A

14u - 15u - 17u - 19u

13u - 15u - 16u - 19u

Naast L

16u30 - 18u15 - 20u

16u30 - 17u15 - 19u15

J

14u30 - 17u30

H

15u - 17u - 19u
30 min.

Mobiel
tussen 13u30 en 19u

Mobiel
A

van 13u tot 19u

C

F
13u30 - 15u15

A

30 min.

tussen 13u en 17u

Mobiel

70 min.

13u - 18u15

D

tussen 14u en 17u

M

van 13u tot 18u

C

13u-15u en 17u-19u

13u-15u en 17u-19u

De Pitte

van 14u tot 18u

van 14u tot 18u

C

13u en 19u

Mobiel

14u - 16u - 20u

14u - 16u - 18u

Mobiel

20 min.

15u - 17u en 19u-21u

13u30-15u30 en 17u-9u

I

H

Boomsesteenweg 73
2630 AARTSELAAR

Jubellaan 62
2800 MECHELEN

Vooruit met de Kuit

Sinds 2003 verschijnen ze overal waar iets te vieren valt met eigenzinnige danspasjes en een overjaarse outfit.

90 min.

vanaf 17u

Mobiel

Vuurmeesters

De Vuurmeesters brengen ons al jaren in vervoering, zij zorgen voor poëtische lotussen op en naast de vijvers.

Doorlopend

vanaf 21u

vijver aan F

Puursesteenweg 382
2880 BORNEM

Kapelanielaan 15
9140 TEMSE

Waar-zeggerij

Laat in Barnums Bazaar je toekomst voorspellen. Wij voorspellen je alvast een uniek festival.

Doorlopend

tussen 16u en 20u

Wise Fools Trashpeze

Drie verlaten meisjes, in avondkleed en met een vuilniszak, in het land van luxe en afval, en aan een trapeze.

30 min.
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Nuttige infO

F

B

van 13u tot 19u

Zaterdag & Zondag

A

M

van 13u tot 18u
19u

Mobiel
B

18u30 - 20u15

13u30 - 16u30

16u15 - 18u - 19u45

Locatie

tussen 13u30 en 17u30

A

16u - 19u

B

Begrip voor “geen eigen drank”
Eigen drank helpt ons niet om ons mooie festival te bekostigen en is verboden. Aan de inkompoorten zal hierop
op een klantvriendelijke manier toegekeken worden.
Cashless
Wij werken dit jaar met een cashless systeem waarvoor
we 1 euro per betaalkaart vragen. Je kan deze opladen
aan onze kassa’s of met de QR-code. Wij garanderen na
afloop van het festival via dezelfde QR-code een volledige
refund, wat vrij uniek is.
Wisselbekers zonder waarborg maar …
Het is verplicht maar we doen het ook met plezier: we gebruiken enkel nog wisselbekers en PET-flesjes. We vragen
GEEN waarborg maar hopen dan wel dat jullie hieraan
meewerken. Wisselbekers wisselen jullie in aan de togen.
Dat geldt ook voor de PET-flesjes die je ofwel leeg in onze
leuke rode vuilnisbakken stopt of ook aanbiedt aan de
togen.
Voor kinderen die 10 bekers of PET-flesjes inzamelen
hebben we nog een verrassing.
EHBO
Je vindt de uitgebreide EHBO-hulppost duidelijk aangeduid op het terrein, in het gebouw van De Pitte. Is er een
snelle interventie ter plekke nodig, roep dan via de organisatie de mobiele post op.
Verloren kinderen baby-voeding opwarmen
Verloren kinderen kunnen gemeld worden aan het ronde
Infopunt Theater aan Twater op het inkomplein op Barnums Bazaar, bij de infostand van de Gezinsbond of bij
elke medewerker met een radio. Zodra gemeld verschijnt
dit ook op de lichtkranten.
Mama’s place: babyvoeding en luiers
Wie een flesje of een potje babyvoeding wil opwarmen
of zijn buggy bewaakt wil parkeren, kan dit aan Mama’s
Place doen, vlakbij Schorremorrie.
Wildplassen is voor zeikerds
Wildplassen is niet tof en is voor zeikerds. Er zijn
voldoende sanitaire voorzieningen en je kunt gratis in de
toiletten terecht zodat je geen GAS-boete riskeert. Een
verwittigd man is een proper man.
Smile, you’re on camera!
Ook dit jaar zullen er weer fotografen en camera mensen
rondlopen op Theater aan Twater om alles op de gevoelige plaat vast te leggen. Door onze Theater aan Twater
arena te betreden, geef je automatisch toegang voor de
registratie en het gebruik van het beeldmateriaal door De
Kaaimannen, de organisatie achter Theater aan Twater,
en haar partners, en accepteer je alle voorwaarden.
Goed nabuurschap
Speciale aandacht gaat naar een goed nabuurschap. We
zien onze buren graag en vice versa. Gelieve straks bij
het verlaten van onze festivals dan ook hetzelfde respect
voor onze buren op te brengen als wij doen.

VU: Peter De Ridder, Hoek 39a, 2850 Boom

