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Kasper Vandenberghe
Matthias Velle 
Leon Rogissart

Dijf Sanders

Anthony Caruana en Olivier Duris
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CO-PRODUCENTEN

RESIDENTIEPLEKKEN

SUBSIDIENTEN

Zoë Hoornaert
Pauwel Hertmans
Wim Viane  en Wouter Vermeylen
Emma Ketels (je buro)
MOVEDBYMATTER in samenwerk-
ing met Collectif Malunés

Workspace Brussels, C-takt, Mi-
raMiro, KAAP en Perplex

Workspace Brussels, MiraMiro Gent,  
PERPLX Marke, JATKA78 Praag, 
Theater op de Markt - Dommelhof

Vlaamse Overheid, Stad Gent

BITBYBIT verenigt een klassieke circustechniek (Jaws 
of Steel) met een beeldend verhaal over twee onaf-
scheidelijke 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 twee-
strijd resoneert met een bezwerende soundtrack van 
Dijf Sanders.

Met duivels genoegen sloopt het gelauwerde cir-
cusgezelschap 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 evenwicht-
soefening 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 toenaderingspog-
ing. Voor het allereerst treft het broederpaar elkaar 
in de ring. 

Voor de bijzondere circustechniek waarover sprake 
klemt elk een leren bit tussen zijn haag van tanden. 
Van het ene mondstuk naar het andere is een staal-
kabel gespannen als een navelstreng tussen twee 
bijtgrage jonge honden. 

Ze zoeken samen naar de perfecte balans. Met zijn 
haag van tanden hijst de breedgeschouderde 
hercules Simon zijn kleine broer bijvoorbeeld tot in de 
top van de circustent. Daarop laat het rank veder-
gewicht Vincent zich voorover vallen, de kaken stevig 
rond zijn bit geklemd. Hij scheert over de hoofden 
van de toeschouwers, als een biddende roofvogel die 
plotsklaps een duikvlucht maakt. Zijn leven hangt aan 
een stalen draadje. Ze hebben zichtbaar een hechte 
bloedband maar de ene is een breedgeschouderde 
krachtpatser en de andere een atletisch lichtgewicht. 
Toch moeten ze elkaar leren dragen. Iedere nekspier 
komt onder hoogspanning te staan. Bij overbelasting 
van die spieren ontstaat er zo’n druk op deschedel 
dat die door handen als kolenschoppen samen-     
geperst lijkt te worden. De kauwspieren verzuren. De 
broers kunnen hun bit evenwel onmogelijk loslaten 
wanneer de staalkabel zo gespannen staat, of ze   
vallen en gaan voortaan zonder hun voorste rij tanden 
door het leven. Toch trekken ze zich metershoog op 
aan de kabel en aan elkaars massa. Ze dansen een 
pas de deux, ze spelen en vechten met elkaar en met 
de halsstarrige materie, telkens opnieuw aftastend 
waar hun eigen ik eindigt en dat van de ander begint. 

Zo is BITBYBIT de lijfelijk ontleding van een           
broederschap. Ineengekrompen tot een schalkse 
blik van herkenning of net uitvergroot tot mythische 
proporties à la Kaïn en Abel (broederhaat) of Castor 
en Pollux (broederliefde). Ze vormen zich naar elkaars 
viriele beeld of proberen daar precies aan te ontsnap-
pen. Ze gaan openlijk de confrontatie aan met wie ze 
dankzij elkaar én ondanks elkaar geworden zijn. Als 
broers blijven ze hoe dan ook tot elkaar veroordeeld.
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4 - 6 juni (wereldpremière) 
11 - 13 juni (Belgische première)
25 - 27 juni

2 - 4 juli
juli (20 dagen) = OPTIE
4 dagen in juli (data nnb)

27 - 29 augustus

17 - 19 september

oktober (data nnb)

november (data nnb)

SPEELLIJST

JATKA78
BROEK festival @ KC NONA

PERPLX

Festival Dansand @ KAAP
Zomer van Antwerpen

MiraMiro @ Gentse Feesten

Berlin Circus Festival
 

De Spil

Theater op de Markt

C-takt

Praag (CZ)
Mechelen (BE)
Kortrijk (BE)

Oostende (BE)
Antwerpen (BE)
Gent (BE)

Berlijn (DE)

Roeselare (BE)

Hasselt (BE)

Pelt (BE)

2021

Duur van de voorstelling: +- 1h30
Publiekscapaciteit: 300 (Tent)

Leeftijd vanaf 12jaar 
Beschikbaar vanaf 3 voorstellingsdagen.

© Marcel Vidal Castells

Indien er bemoeilijkende omstandigheden optreden door COVID-19, dan wil MOVEDBYMATTER als organisator graag 
altijd een open gesprek bewaren met de speelplek en haar programmator om samen tot de beste oplossing te komen 
voor beide partijen. Aangezien BITBYBIT vertoond wordt in onze eigen tent, zullen wij steeds anticiperen op de laatste 
COVID-19 evoluties om nauwgezet de nodige maatregelen te treffen om de voorstelling met een zo klein mogelijk risico 
te vertonen. 

Voorlopige agenda:  www.jeburo.be/bitbybit
   www.movedbymatter.com/bitbybit/
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TENT

De mix van hedendaags circus, klassieke techniek,  
performance en muziek refereert aan het volkse erfgoed 
van circus, maar toont evengoed aan dat kunstenaars 
dicht bij hun publiek een gelaagd en pakkend verhaal 
kunnen brengen. Bezoekers moeten de drempel van 
het theater of cultureel centrum niet over, ze zijn welkom 
in de tent op hun plein, in hun buurt. Wie van klassiek 
circus houdt, zal zijn gading vinden in de setting en de 
virtuositeit. Wie hedendaagse performance volgt, zal 
zich kunnen vinden in de clash van fysiek theater, circus 
en muziek. Het verhaal van twee broers die niet mét 
of zonder mekaar kunnen zal jong en oud in de ban 
houden.
Een tent komt vaak terecht op een plein in een stad of 
dorp, waardoor de dagelijkse routine doorbroken wordt. 
Het feit dat het niet om een traditionele circustent gaat, 
verrast, prikkelt de verwachtingen. De witte dôme met 
haar bijzondere structuur en circulaire opstelling (300 
toeschouwers) maakt integraal deel uit van de sceno-
grafie van de voorstelling. Het geraamte wordt gebruikt 
als grid voor de technische installatie en de takels voor 
de performers. De binnenkant van de tent is zwart. Het 
publiek neemt plaats op houten zitbanken rondom de 
smalle scène, een catwalk van 14 m lang en 0,5 m 
breed waarover de performers slechts kunnen  lopen 
als op de rand van een ravijn. Iedere zweetdruppel, 
elke verzuurde spier en de minste trilling tussen twee             
lichamen worden zo tastbaar voor de toeschouwers. 

Tent kan ook voor andere doeleinden verhuurd worden, 
maw soms blijft te tent staan of wordt hij gebruikt voor 
workshops of horeca tijdens festival, dit met 
aangepaste huurprijzen. 

14.5m

entry entry

entry

entry

entry

entry entry

entry

2.0

5.4

Side parts
3.8

middle ring7.0m
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MOVEDBYMATTER (transdisciplinair productiehuis)

MOVEDBYMATTER is de structuur die Kasper 
Vandenberghe in 2018 oprichtte om zijn eigen werk 
te ondersteunen. Dat vertrekt telkens vanuit materie 
en het verlangen die materie volledig te bemees-
teren. Tegelijk gaat Vandenberghe evenwel op zoek 
naar het fatale punt waarop dat meesterschap on-
afwendbaar lijkt te zullen falen. Al deze aspecten 
(de doorgedreven fysieke en mentale training, de 
lichaamsbeheersing, het technisch meesterschap 
over de materie en de zoektocht naar de grenservar-
ing) hebben Vandenberghe via een odyssee langs 
verschillende disciplines uiteindelijk even organisch 
als onvermijdelijk naar het circus geleid.  

In 2018 ging  het eerste project Panic Fear of Stand-
ing Still in première tijdens Beaufort en Theater Aan 
Zee. De locatievoorstelling is een rouwritueel voor vier 
danseressen die telkens opnieuw het patroon van 
een mandala met hun voeten in het zand tekenen. 

Ze stellen zich onversaagd maar vergeefs te weer 
tegen de natuurelementen: hun parcours worden uit-
gewist door de vloed. Het publiek kon toekijken maar 
ook deelnemen aan deze meditatieve wandelingen 
over de zoektocht naar stilte en stilstand in het oog 
van de storm.   

In 2019 ging het tweede project Calculated Risk in 
première tijdens het Almost Summer Festival van 
BUDA. Daarna was het stuk zowel in theaterhuizen 
als op circusfestivals te zien. De voorstelling is een 
drieluik dat bestaat uit een ritueel, een installatie en 
een verhaal. Net als in Panic Fear of Standing Still 
plaats Vandenberghe de kracht van de menselijke 
kwetsbaarheid centraal. Voor het ritueel trekt hij een 
beschermend pak van bubbelplastiek en matrasvull-
ing aan, om zich vervolgens als een steen van een 
stelling naar beneden op beton te laten vallen. 
Het is een doorgedreven training in leren loslaten, die 
begeleid wordt door een mantra van poëet Peter Ver-
helst. In de installatie laat Vandenberghe zijn atelier 
zien. De opstelling maakt het monnikenwerk achter 
zijn meticuleuze onderzoek naar vallen en opstaan 
zichtbaar. Tijdens het verhaal ten slotte geeft hij een 
persoonlijke inkijk in de calvarietocht die tot zijn inge-
calculeerde sprong heeft geleid, daarvoor bijgestaan 
door wetenschappers, dokters en de broers Bruyn-
inckx

MOVEDBYMATTER
. 

Kasper Vandenberghe (regisseur/performer) werkte 
twaalf jaar bij Troubleyn / Jan Fabre als performer en 
zeven jaar als docent in het laboratorium van Troubleyn. 
Hij geeft fysieke en mentale training aan acteurs/actrices 
en dansers/danseressen. Weg van het psychologisch 
realisme van het klassieke theater leert hij hen om  door 
extreme duur, repetitiviteit en zin voor detail het lichaam 
nieuwe betekenissen te laten  genereren. 

TEASERS: Youtube MOVEDBYMATTER

https://www.youtube.com/channel/UCVu0RYSLFmqMOD8J5jFdfZA
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Collectif Malunés 

Vincent Bruyninckx 
Oprichter van Collectif Malunés 
Discipline : Cyr Wheel

Geboren in Mechelen (BE). Hij begon met zijn broer 
op 7-jarige leeftijd met circus in de Circusschool 
Circolito.

Hij ontwikkelt zich in het Cyr wiel terwijl hij jongleert 
met zijn studie Kinesitherapy in Antwerpen en zijn 
passie voor koffie waar hij Belgisch kampioen werd, 
alvorens zijn studies verder te zetten aan Esac om 
zijn discipline te perfectioneren. Hij won de bronzen 
medaille op het internationaal festival Cirque de De-
main in Parijs om daarna bij het Tsjechische gezelsc-
hap La Putyka de show ADHD te creëren.  

Simon Bruyninckx
Discipline : Porteur in partner acro, banquine en volti-
geur op de bascule.

Hij studeerde aan ACAPA en CNAC. Hij speelde in 
voorstellingen voor Balagans (festival de Monte Car-
lo, Le Cirque du soleil), Planche A4 (Young Stage). 
Samen met zijn broer Vincent Bruyninckx, Juliette en 
Arne, richtte hij Collectif Malunés op en maakten ze 
de voorstelling „Sens Dessus Des-sous” En die 
toerde door Europa en Latijns Amerika.

In 2016 ging de nomadische tentvoorstelling ‘For-
ever, happily…’ in première. Deze won de Vlaamse 
cultuurprijzen en tourt nog steeds internationaal. 
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CONTACT

MOVEDBYMATTER 

Pauwel Hertmans (zakelijk)
+32 478 68 42 21
pauwel@movedbymatter.com

Kasper Vandenberghe (artistiek)
+32 48 49 49 532
kasper@movedbymatter.com

www.movedbymatter.com

Facebook MOVEDBYMATTER
Instagram MOVEDBYMATTER

Youtube MOVEDBYMATTER
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Collectif Malunés

Simon Bruyninckx (artistiek)
simon@collectifmalunes.be

www.collectifmalunes.be
Facebook Collectif Malunés

Emma Ketels (je buro)
contact spreiding

+32 495 89 31 63
emma@jeburo.be

www.jeburo.be
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