
2022

EHBO

Doorlopend vanaf 13.30u:

Knutselen met 
De Kleine Wereld

Ruis
Bliep! Bliep! 
Wat ruist er langs het 
struikgewas? Kom snel piepen.

Het Bushok
Verwacht het onverwachte.

Toiletten

Bewaakte 
fietsparking

Bar

Koffiebar + ijs

Picknickweide

Gratis water
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7       Cia La Tal (SP)

 – Carilló – 
Ding dong ... Het uur slaat en een 

prachtige reuzenklok komt tot leven. 
Knechten en clowns vullen het podium  

en hun magie betovert iedereen. 
15.00u / 16.30u

      Eva Kahan (B)

 – Funky Frida! – 
Een combinatie van clownerie, fysiek theater en 
comedy. Een visuele voorstelling, maar dan één 

waarin ook wordt gesproken. Kindvriendelijk, 
maar ook scherp en stout. 

14.30u / 16.30u

De tijd van je leven. 
–

Laat als de bliksem je ouders achter in de 
‘tijd van toen’ en rep je voor een 15 minuten 
durende rollercoaster, waarin je zal glimmen 

van blijdschap en glanzen van plezier.
DOORLOPEND

      De Gillende keukenprins (NL)

 – 
Koken, muziek, acrobatiek, 

humor en vuurspektakel met als resultaat: 
één pannenkoek!
14.00u / 17.30u

Barbara Probst (FR) 
 – Histoire d’Eau – 

Een clownesk avontuur tussen
 een badkuip en haar meesteres. 

Welkom op een spectaculair avontuur 
op de golven van het water. 

14.00u / 17.00u

Circus Unartiq (D)

 – Curtain Call – 
De topacrobaten laten zich op grote 

hoogte inpakken door een doek van wel 
15 meter lang en breed. 

14.30u / 16.30u

Bert en Fred (B)

 – Detour – 
‘Detour’ is een aanstekelijke voorstelling 
met tonnen spelplezier, straffe nummers 

en unieke stunts.  
13.30u / 15.30u

Lunapark
 – 

Kom een reuzetijd beleven in 
ons te gek DIY-Lunapark. Varkentjes 

van dienst: Chiro Waregem Centrum. 
DOORLOPEND

Cie Ap & Diks (B) 
– Welkom in De Tijdfabriek! –

Heb je even? Heb je even wat tijd voor ons?  
Kom dan gerust binnen. 

Maar weet, de tijd tikt, tikt de tijd, tikt tijd ... 
Dit moet je meegemaakt hebben,  
maar vertel het vooral niet verder.

DOORLOPEND

Kan je maar niet genoeg krijgen 
van je reuzetijd? Blijf in het park hangen 

en bouw samen een feestje met:

Yevgueni (20.00u) 

School is Cool (22.00u)

Kurkdroog dj’s (23.30u)


