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2020, het was tot hiertoe al een bijzonder 
(cultuur)jaar! 
Van in de volle fleur van het seizoen naar helemaal 
niets, naar voorzichtig terug iets in microformaat, 
op anderhalve meter, gemaskerd en gehuld in 
een walm van ontsmettingsalcohol. 

Ook voor de artiesten was het een hele 
aanpassing, toen residenties gecanceld, 
speelreeksen geschrapt, premières werden 
uitgesteld,.. Maar het gaf ook tijd. Tijd om de tijd 
te nemen. 
 
Ik greep alvast de kans om met je buro next level 
te gaan. Met veel trots stel ik dan ook graag het 
aanbod voor seizoen 2021 - 2022 aan je voor!  

De brochure is opgedeeld naargelang de locatie: 
indoor, locatie, dome en straat. De meeste 
voorstellingen zijn in de eerste plaats gecreëerd 
voor een volwassen publiek. Bij de 
straattheatervoorstellingen zijn alle leeftijden 
welkom. Achteraan vind je tot slot de 
prospectielijst. 

Dit seizoen gaan zowel Camille Paycha als Vincent 
Bruyninckx & Vejde Grind in première met een 
nieuwe avondvoorstelling. Beiden zijn met deze 
creaties laureaten van Circusnext, het Europees 
circuslabel voor jong talent dat selecteert op basis 
van eigenaardigheid en creativiteit. 

Verder is er voor het eerst ook een  grote 
tentproductie in het aanbod: BITBYBIT door 
MOVEDBYMATTER & Collectif Malunés! Théâtre 
d’un jour keert voor Les Assassins dan weer terug 
naar de zaal (grote capaciteit). 

Tenslotte zijn er de straattheatervoorstellingen! 
Bert & Fred begonnen tijdens de lockdown sneller 
dan gepland aan Detour, en Double Take 
Cinematic Circus kan eindelijk in première gaan 
met Jump Cut!  

De technische fiche, video’s, foto’s, speeldata en 
meer vind je online via de website.  

Schenk je iets fris of warm in, en nestel je 
comfortabel, want het zijn stuk voor stuk pareltjes! 
Borrelen er vragen op, kan je me altijd opbellen.   

Heel erg graag tot binnenkort!  

Groetjes, 

Emma 

emma@jeburo.be 
www.jeburo.be 
+32 495 89 31 63 

http://www.jeburo.be
mailto:emma@jeburo.be
http://www.jeburo.be
mailto:emma@jeburo.be


je buro | Emma Ketels | emma@jeburo.be | Pagina  van 3 18

WAT MEER OVER JE BURO 

Wat is je buro? Vanwaar de tomeloze passie voor 
hedendaags circus? Vanaf wanneer werken we 
samen met een gezelschap? 
 
Ik ben er zowel voor artiesten als organisatoren. 
Artiesten wil ik gemoedsrust geven door een stuk 
werk uit handen te nemen. Geen gesakker met het 
opvolgen van opties, matchende agenda’s, 
contracten, of technische fiches.  
Ik help hen door de spreiding over te nemen, 
zakelijk advies te geven, een eventueel 
subsidiedossier na te lezen, hen tijdig te 
herinneren dat er ook promofoto’s, een trailer, 
promoteksten,… nodig zijn,… 
Ook voor de organisatoren is het een hele 
uitdaging de gepaste voorstelling te vinden voor 
hun publiek en hun zaal of festival. Hierbij help ik 
graag!  

Als peuter rolde ik destijds de circusschool 
binnen, en sindsdien zit het in mijn bloed! Wat 
begon met oefenen (en vooral veel vallen) met 
mijn eenwieler, werd een trapezenummer maken 
en meespelen in de jongerenproducties van het 
circusatelier. Nadien begeleidde ik ook zelf 
jongeren die hun eerste circusstapjes zetten, en 
ondersteunde ik enkele circusgezelschappen met 
hun administratie.  
Ik bleef de sector altijd nauwgezet volgen uit 
interesse, en besteedde mijn vrije tijd met het 
kijken van voorstellingen en bezoeken van 
circusfestivals.  
Tijdens Theater op de Markt in Neerpelt in 2014 
kreeg ik de vraag van Bert & Fred om de spreiding 
voor hun avondvoorstelling te verzorgen. Beetje 
bij beetje is dit gegroeid, en zes jaar later heb ik  

het grote geluk om maar liefst zes gezelschappen 
te mogen ondersteunen, en het is een heerlijke 
job!  

Voor mij is het erg belangrijk om op lange termijn 
samen te werken en elkaar goed te leren kennen 
en vertrouwen. De verwachtingen van beide 
kanten moeten matchen.  
Vaak komen artiesten naar mij met een eerste 
idee, een subsidiedossier of een korte pitch. Op 
dat moment wil ik reeds wild worden van het 
concept, en het binnen de je buro puzzel zien 
passen.  

Je buro, de naam zegt het al zelf, is ook erg 
betrokken. Niks zo leuk als “die van ons, van ons 
buro, is hier!”, te horen. Dat begint al bij de eerste 
residenties, waar ik al eens binnenspring, of me 
een dagje bij de ploeg voeg, om van daaruit te 
werken. Ook vele videocalls, telefoons en 
whatsapp’kes  zorgen dat ik van de vele stappen 
in het creatieproces op de hoogte ben.  Eenmaal 
de voorstelling in première is gegaan, ga ik ook 
nog heel regelmatig mee op pad. Zo leer ook ìk 
de voorstelling zelf, de manier van touren, de 
artiesten én jou, de programmator beter kennen! 

mailto:emma@jeburo.be
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PRAKTISCH 

Leeftijd:  De meeste voorstellingen zijn in de eerste plaats gecreëerd voor een volwassen publiek. Hierbij 
geven we een richting mee in geval deze toch vergezeld worden door kinderen. Bij de 
straattheatervoorstellingen zijn alle leeftijden welkom. 

Schoolvoorstellingen: Gezien de minimumleeftijd, zijn enkele voorstellingen geschikt voor 4-5-6e jaar 
middelbaar. Idealiter sluiten de leerlingen mee aan bij de reguliere avondvoorstelling.  

Duur: de meeste voorstellingen moeten nog gemaakt worden. De tijdsindicatie is dus op dit moment nog 
een schatting. 
 
Technische voorwaarden: voor circusvoorstellingen zijn deze erg belangrijk. Onvoldoende hoogte of 
oppervlakte kan leiden tot onveilige situaties. Hou dit dus goed in de gaten en contacteer me bij vragen.  
Van zodra de technische fiche beschikbaar is, vind je deze via de website op de downloadpagina. 

Promomateriaal: er is geen gedrukt promotiemateriaal voorhanden. Sprekende foto’s in hoge kwaliteit 
worden uiteraard wel aangeleverd.   

Uitkoopsom: je buro garandeert dat artiesten, techniekers, regisseurs, decorbouwers,… correct vergoed 
worden, door op voorhand samen met het gezelschap een nauwkeurige berekening te maken. Een totaal 
kostenplaatje kan je verkrijgen per mail. 

mailto:emma@jeburo.be
http://www.jeburo.be/downloads
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indoor 

 Collectif Malunés / Vincent Bruyninckx & Vejde Grind - H O M A N  p. 6 

 Théâtre d’un Jour - Les Assassins         p. 9 

indoor/locatie 

 Camille Paycha - Ice Skates And Other Cruelties      p. 10 

dome 

 MOVEDBYMATTER & Collectif Malunés - BITBYBIT     p. 12 

straatvoorstellingen 

 Bert & Fred - Detour           p. 14 

 Double Take Cinematic Circus - Jump Cut       p.  16

A A N B O D

mailto:emma@jeburo.be
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HOMOTION  
HOMADE  
HOMAN  
HOMO  
HOW  
HO 
H  
H O M A N - A reference to human? A reference to home? To men? Or perhaps a suggestion for neither really 
home nor quite human. Not quite man. Not quite what you think it is. Not quite what you thought to have 
recognised. Almost, but not quite.  
When you close your eyes, an image of the physical still remains on the retina. The light merges with the dark 
and the imaginary with the physical. Perhaps it is in that present moment where the performance takes place.  

“ Science-fiction writers construct an imaginary future. Historians attempt to reconstruct the past. 
Ultimately both are seeking to understand the present.” - Naomi Oreskes. 

We search for a broad sense of the present, through a research of disconnecting reality from its logic, meaning, 
psychology and purpose. How can we let go of the need to understand and dare to stay on the highway of an 
ever-changing surrounding?  
The performance itself is always one step ahead of this moment of settling in recognition, by continuously 
twisting, shifting and disconnecting from logic and purpose.  

TWO BODIES will occupy the stage: 
Vejde Grind, 1.90m, 80kg, Swedish cave-man body type.  
Vincent Bruyninckx, 1.70m, 60kg, Belgian french fry body type. 

CONCEPT & DIRECTION: Vejde Grind Vincent Bruyninckx | ON STAGE : Vejde Grind Vincent Bruyninckx | EXTERNAL EYE: Esse 
Vanderbruggen - Choreography | LIGHT DESIGN: Seppe Brouckaert | COSTUMES: Bettina Feuerstein | SOUND DESIGN & MUSIC: Vejde Grind 
| TECHNICIAN: Willem Rys | SUPPORT: Kulturrådet / Swedish Arts Council circusnext |CO-PRODUCTION: PERPLX, Theater Op De Markt – 
Dommelhof, Miramiro, Berlin Circus Festival | PARTNERS: Subtopia, Circuscentrum, Le Centre des Arts scéniques, 30CC, Jatka78, Gula Villan, 
De Warande |

Leeftijd: 8+ 
Schoolvoorstellingen: ja 
Duur: 60 minuten  
Meermaals per dag: nee 
Publieksaantal: 200 personen 
Locatie: indoor (blackbox) 
Voorwaarden: 
- 10mx10m 
- hoogte: min. 6m 
Team: 2 artiesten, 1 technieker, 1 je buro 
Première: 12/02/2021 @ CirkusMania 
Stockholm (Zweden) 
Speelperiode: focus op herfst-winter (in 
combinatie met BITBYBIT)

LINKS: 
Trailer 
Dossier 
Speeldata 
Technische fiche

H  O  M  A  N

C O L L E C T I F  M A L U N É S  /  V I N C E N T  B R U Y N I N C K X  &  V E J D E  G R I N D

⚠  TRY-OUT op 22/01/21 
@ PERPLX Kortrijk

https://0171eb6d-2bd1-4818-b0c5-3e0303901818.filesusr.com/ugd/82c3bc_63ba0efcc3a54aeb9ec3e1777b672cc5.pdf
http://www.jeburo.be/homan
http://www.jeburo.be/downloads
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La volonté de Patrick Masset sur ce projet 
pluridisciplinaire (théâtre, musique, portes acrobatiques, 
chant lyrique, magie nouvelle, vidéo, …) est d’explorer et de faire apparaître sur le mode du conte le processus 
des répétitions dans nos vies, dans l’Histoire et sur la scène. 
  
C’est l’histoire d’un roi cruel et autoritaire qui oblige ses trois filles à se taire. 
Tous les soirs, il les endort en leur chantant une seule et même chanson, les enfermant ainsi dans une routine 
de vie, de famille, de pensée. Un jour le roi se meurt, enfin. 
Ses trois filles, libérées, deviennent les reines de la pop et chantent partout dans le monde cette chanson 
unique qu’elles déclinent à l’infini. 
Ce spectacle est une tragédie, la tragédie de notre monde peuplé d’assassins. 
Mais les assassins ne sont pas toujours ceux qu’on croit. 
Cette tragédie aurait pu définitivement détruire leur famille car on sait tous que la tragédie n’a rien de 
charmant. 
Qu’une tragédie ne se déroule pas dans la vraie vie comme sur une scène de théâtre ou entre les pages d’un 
livre. 
Elle ne sert ni de châtiment ni de leçon de morale. 
Ses horreurs ne sont pas imputables à une seule personne. 
La tragédie est une chose monstrueuse et compliquée, stupide et incompréhensible. 
Voilà ce qu’on déjoué ces enfants. 
Car ils savaient que toutes les histoires qui entourent leur famille sont à la fois vraies et fausses. 
Ce sont d’éternelles variations sur le même thème. 
Et les gens ne cesseront jamais de les chanter. 
Ces trois enfants ont définitivement compris la nécessité d’assassiner la routine. 
Ces trois enfants ont définitivement compris que chanter c’est mettre une distance avec ce monde habituel. 
Commencer, rompre, changer. 
Commencer, rompre, changer. 
Commencer, rompre, changer. 
Comme une rupture. 
Il faut se décoller…

LINKS: 
Trailer 
Dossier 
Speeldata 

L E S  A S S A S S I N S

T H É ÂT R E  D ’ U N  J O U R

https://0171eb6d-2bd1-4818-b0c5-3e0303901818.filesusr.com/ugd/82c3bc_63ba0efcc3a54aeb9ec3e1777b672cc5.pdf
http://www.jeburo.be/homan
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In Ice Skates And Other Cruelties you will see smooth moves and sharp glass. You may also see sharp moves 
and smooth glass. Hopefully a carved body will slice the glass. We will try to avoid that carved glass slices the 
body.  

Follow the brutal poetry and enjoy the gorgeous cruelty.  

Camille explores the political power of imagination through the use of glass and her own body. The piece is a 
choreography, drawing the lines of an ever-changing landscape where something cruel can find its poetry and 
something beautiful can reveal its violence in a heartbeat. This moving landscape creates a space, may it be 
literal or figurative, that triggers collective imagination. 

By and with: Camille Paycha | Creation assistant: Laura Gilles-Pick | Layers of crap designer/material research: Stéphane Gilles-Pick 
| Scenography & light design: Kris Van Oudenhove | Artistic advisor: Bauke Lievens | Coproducers: PERPLX, De Grote Post | 
Support (residencies): PERPLX, De Grote Post, Circuscentrum, Cirqueon | Producer: Boegbeeld vzw

Leeftijd: 10+ 
Schoolvoorstellingen: avond 
Duur: 60 minuten  
Meermaals per dag: nee 
Publieksaantal: 300 personen 
Locatie: indoor (blackbox) + locatie 
Voorwaarden: 
- 7mx7m 
- hoogte: min. 3m 
Timing:  
 - opbouw: ochtend  
 - afbraak: 2u na voorstelling 
Team: 1 artiest, 1 technieker, 1 
regisseur, 1 je buro 
Première: 27/03/21 @ De Grote Post, 
Oostende 
Speelperiode: all

LINKS: 
Teaser 
Dossier 
Speeldata 
Technische fiche

I C E  S K AT E S  A N D  OT H E R  
C R U E LT I E S

C A M I L L E  PAYC H A

⚠  TRY-OUT op 22/01/21 
@ PERPLX Kortrijk

https://vimeo.com/465309341
https://0171eb6d-2bd1-4818-b0c5-3e0303901818.filesusr.com/ugd/82c3bc_4d8b0d45b7724c198ab66f6f42930577.pdf
http://www.jeburo.be/camillepaycha
https://0171eb6d-2bd1-4818-b0c5-3e0303901818.filesusr.com/ugd/82c3bc_4d8b0d45b7724c198ab66f6f42930577.pdf
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BITBYBIT verenigt een klassieke circustechniek (Jaws of Steel) met een beeldend verhaal over twee 
onafscheidelijke broers (Simon en Vincent Bruyninckx van Collectif Malunés). Ze spelen een gevaarlijk spel van 
aantrekken en afstoten, op de grens van hun fysiek vermogen en slechts centimeters verwijderd van het 
publiek. Hun even sensitieve als spectaculaire tweestrijd resoneert met een bezwerende soundtrack van Dijf 
Sanders.  

Met duivels genoegen sloopt het gelauwerde circusgezelschap Collectif Malunés de muren tussen 
uiteenlopende disciplines. Dat heeft het collectief gemeen met MOVEDBYMATTER van performance- 
kunstenaar Kasper Vandenberghe. Voor BITBYBIT, hun eerste productie samen, vinden Kasper en de broers 
Bruyninckx elkaar bovendien in de evenwichtsoefening tussen verbondenheid en veerkracht enerzijds en de 
onvermijdelijke val anderzijds, de verlieservaring die om elke hoek op de loer ligt. Neem dat gerust letterlijk: 
in een beeldrijke regie van Kasper experimenteren de broers met een bijzondere circustechniek waarbij ze 
voor hun eigen veiligheid volkomen op elkaar aangewezen zijn. Het is de culminatie van een jaar artistiek 
onderzoek en fysieke training, maar voor de broers ook van een leven lang lief en leed delen. Ze zijn samen 
opgegroeid en daarna samen tot circusartiesten uitgegroeid. Ze brachten meer tijd met elkaar door dan 
menig echtpaar van dezelfde leeftijd. Vervolgens lieten ze elkaar beetje bij beetje los en ervaarden ze een 
groot gemis. BITBYBIT is de ultieme toenaderingspoging. Voor het allereerst treft het broederpaar elkaar in de 
ring.

CONCEPT – Simon Bruyninckx, Vincent Bruyninckx & Kasper Vandenberghe | SPEL – Simon Bruyninckx & Vincent Bruyninckx | 
REGIE / DIRECTION – Kasper Vandenberghe | DRAMATURGIE –  Matthias Velle | REGIE-ASSISTENTIE Leon Rogissart | MUZIEK – 
Dijf Sanders | KOSTUUMS / COSTUMES – Johanna Trudzinski | PRODUCTIE – MOVEDBYMATTER i.s.m. Collectif Malunés, Arjan 
Hendrickx | TECHNIEK– Arjan Hendrickx & Olivier Duris | TECHNISCH ADVIES – Collectif Malunés | ZAKELIJK LEIDING – Pauwel 
Hertmans | ZAKELIJK ADVIES – Wim Viaene & Wouter Vermeylen 
MET STEUN VAN De Vlaamse overheid & De Stad Gent | COPRODUCTIE: Workspacebrussels, C – TAKT, Miramiro, KAAP, Perplx, 
Theater op de Markt - Dommelhof | RESIDENTIES: Workspacebrussels, MiraMiro, CAMPO, PERPLX, Jatka78 Praag, Theater op de 
Markt - Dommelhof | PARTNERS: Collectif Malunés

Leeftijd: 12+ 
Duur: 60 minuten  
Meermaals per dag: nee 
Publieksaantal: 300 personen 
Locatie: outdoor - in dome 
Voorwaarden: 
17m x 17x vrije zone nodig 
Timing:  
 - J-2: aankomst 
 - J-1: opbouw 
 - J0: repetitie 
 - J1, J2, J3 voorstelling 
 - Laatste dag: afbraak en reis 
Team: 2 artiesten, 2 techniekers, 1 
regisseur, 1 je buro 
Première: 27/05/21 @ Jatka78 (CZ) 
Speelperiode: all 

LINKS: 
Trailer 
Dossier 
Speeldata 
Technische fiche

B I T B Y B I T

M O V E D B Y M AT T E R  /  C O L L E C T I F  M A L U N É S  

https://vimeo.com/326752559
http://www.jeburo.be/downloads
http://www.jeburo.be/bitbybit
http://www.jeburo.be/downloads
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Detour wordt een straatvoorstelling die samenhangt met het onderweg zijn en geïnspireerd is op het 
vanlife-concept. De uitvoering ervan wordt heel compact, alles moet in de Van passen.  
Het enige wat aan de organisator gevraagd wordt, is een locatie en een publiek. In een ideaal scenario 
begint de voorstelling zonder opbouw en met een lege scène, en eindigt deze ook op dezelfde manier. 
Alles is netjes ingepakt, de artiesten zijn fris gedoucht en klaar om verder te reizen. 
Het wordt een voorstelling met humor in een cabaretachtige stijl. Het succesvolle concept van de 
dominante Fred die interageert met de onderdanige Bert uit hun vorige werken zal opnieuw 
doorsijpelen op de scène. 

B E R T  &  F R E D

Concept: Bert & Fred | Artiesten: Bert Loenders, Frederique Snoeks |  Coach/regard extérieur: Bram Dobbelaere | Producent: Kluster vzw

Leeftijd: all 
Schoolvoorstellingen: n.v.t. 
Duur: 30 minuten  
Meermaals per dag: ja 
Publieksaantal: 800 personen 
Locatie: outdoor 
Voorwaarden: 
- 8mx8m 
- hoogte: min. 8m 
Team: 2 artiesten, 1 je buro 
Première: nog te bepalen: late zomer 
2021 - voorjaar 2022 
Speelperiode: februari 2022 - 
november 2023

D E TO U R
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J U M P  C U T

"It's a funny thing coming home. Nothing changes. Everything looks the same, feels the same, even 
smells the same. You realize what's changed is you." - Eric Roth 

Geïnspireerd door zowel circus als film, gebruikt Double Take Cinematic Circus de taal van acrobatie 
en cinematografie om je te doen dromen terwijl je wakker bent. 

—— 
Double Take - Cinematic Circus is a company founded by two circus acrobats, Raphael Hérault and 
Summer Hubbard,  in an effort to not only create and perform circus but also, to film and edit circus 
videos. 
Over the last couple of years, they have spent a majority of our time behind the camera; using their 
background and knowledge in circus to create unique and high-quality videos. 
Now, they are returning to their roots and they intend to bring life to a large amount of show ideas that 
they have accumulated over the last few years. They want to adapt the knowledge they have gained 
from film/cinema to the stage. Their intention is to create a 30 to 45-minute-long show built for the 
street that implements characteristics from cinema: JUMP CUT! 

D O U B L E  TA K E  C I N E M AT I C  C I R C U S

Artiesten: Raph Herault, Summer Hubbard | Régard extérieur: D’irque & Fien | Acrobatic consultant: Yannick Thomas, 
Cirque Le Roux, Raphael Perrenord | Decor: De Machienerie, Norska, Méchanique Fantastique | Steun: Bert & Fred | 
Residenties: Theater op de Markt/Dommelhof, Miramiro, Espace Catastrophe, Wolubilis, CIRCa, CIRKL, L’atitude50, La 
Roseraie, Werkplaats Diepenheim, Ell Circo D’ell Fuego

Leeftijd: alle 
Duur: 45 minuten, geen pauze 
Meermaals per dag: max 1x/dag 
Locatie: outdoor 
Voorwaarden: 
- 8,5mx8,5m stage 
- min. 5m hoogte 
- vlakke, stevige ondergrond 
- niet bij regen of extreme hitte 
Timing:  
- opbouw: 3u + 1,5u opwarming 
- afbraak: 2u30 
Team: 2 artiesten, 1 technieker, 1 je buro 
Speelperiode: lente, zomer, herfst 
Première: lente 2021

LINKS: 
Trailer 
Dossier 
Speeldata 
Technische fiche

https://vimeo.com/437679915
http://www.jeburo.be/downloads
http://www.jeburo.be/dtcc
http://www.jeburo.be/downloads
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P R O S P E C T I E L I J S T

De meest up-to-date info vind je in de kalender.

mailto:emma@jeburo.be
http://www.jeburo.be/agenda
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