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Het leven van circusartiesten is bijzonder. Rondreizen bepaalt het ritme van hun
dagelijkse leven. De expo CIRCUS ONDERWEG in het Huis van Alijn vertelt het verhaal
van rondreizende Belgische circusartiesten en laat hedendaagse circusartiesten aan het
woord. De expo loopt van 11 juli 2020 tot en met 31 augustus 2021.
Het avontuurlijke leven van circusartiesten spreekt tot de verbeelding. Met hun acts
reizen ze de wereld rond en vullen ze telkens opnieuw de tribunes met een nieuw
publiek. Zo’n reizend bestaan vraagt heel wat organisatie: hoe ga je naar school, regel
je het huishouden of ontmoet je familie? Het leven van een circusartiest kan ook hard
zijn en brengt risico’s en gevaren met zich mee. Zowel lokale als wereldwijde
gebeurtenissen zoals een natuurramp, oorlog of ziekte hebben een grote impact op het
leven van een reizende circusartiest.

Reisverhalen
De expo toont een unieke collectie foto’s, films en kleurrijke affiches van Belgische
rondreizende circussen en toont enkele bijzondere attributen van circusartiesten. Je
ontdekt er ook hoe het hedendaagse circuslandschap eruit ziet en hoe artiesten zich
vandaag organiseren.

"De expo vertelt niet alleen reisverhalen van circusartiesten vroeger, maar laat ook
hedendaagse artiesten aan het woord. Deze getuigenissen geven een inkijk in het
dagelijks leven van rondreizende artiesten vandaag. De wereldwijde coronacrisis heeft
ook een grote impact op hun werk en leven: rondreizen en mensen samenbrengen, de
kern van het circus, is iets wat al even niet meer kan.”
Sami Souguir, schepen van Cultuur en voorzitter van AGB Erfgoed
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Interactief parcours voor families
De expo is in het bijzonder gericht op families met
kinderen van 5 tot 12 jaar. In het interactief parcours
‘De circuskaravaan: op tournee met Hendrik en Poes’
kan je je eigen circus bouwen, een circusact opvoeren
of je verkleden als echte artiest. Onderweg ontdek je
leuke weetjes over het circus. Voor de veiligheid is er
tijdens het parcours op elke stopplaats alcoholgel
voorzien om de handen te ontsmetten.

Contact
Wens je meer informatie of een persbezoek vanaf vrijdag 10.07? Contacteer Annelien
Noppe, gsm 0473 56 13 88, annelien.noppe@stad.gent
Persbeelden: Flickr Studio Alijn, promofilm door Joachim Ballaux: Vimeo Huis van Alijn
www.huisvanalijn.be/nl/agenda/circus-onderweg

Deze expo werd gerealiseerd in samenwerking met Circuscentrum.

