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Circus Ronaldo – Sono Io?

Locatievoorstelling! Deze voorstelling gaat door op de Provinciale erfgoedsite Scheepswerven,
Sint-Ursmarusstraat 137, 9200 Baasrode. (Meer info over de site: www.scheepswervenbaasrode.be)
Een queeste naar hereniging, tussen vader en zoon, tussen speler en publiek, tussen oude glorie en nieuwe kansen.
Danny en Pepijn Ronaldo, vader en zoon, samen op scène. Via hun gedeelde liefde voor muziek en spielerei bouwen ze
een brug tussen gelijkenissen en verschillen. De vader lijkt vastgeroest in zijn verleden, hopeloos zoekend naar een
aloud, maar vergaan gevoel van extase. De zoon zoekt naar de verzoening tussen het oude circus dat zijn vader
creëerde en de wereld daarbuiten.
De wortels van Circus Ronaldo reiken terug tot ver in het verleden, met Danny en Pepijn als zesde en zevende
generatie. Met zeven als heilig getal brengen ze nu een ode aan dit verleden: ‘Sono io?’ (‘Ben ik dat?).
SPEL: Danny Ronaldo en Pepijn Ronaldo.
PRODUCTIE: Lesley Verbeeck.
TECHNIEK: Seppe Verbist.
CONTACT/SPREIDING: Frans Brood Productions.
COPRODUCTIE: Theater op de Markt, MiramirO, Théatre Firmin Gémier / La Piscine - Pôle national des arts du cirque
Châtenay-Malabry.
MET STEUN VAN: Cultuurhuis de Warande, GC ‘t Blikveld, de Vlaamse Gemeenschap.
Circus Ronaldo is een organisatie van CC Belgica en wordt gepromoot door de culturele centra van Dijk 92. Tickets
hiervoor kunnen aangekocht worden bij CC Jan Tervaert.

Wanneer
vrijdag 14 oktober 2022, zaterdag 15 oktober 2022 van 20:00 tot 21:30
zondag 16 oktober 2022 van 17:00 tot 18:30

Waar
Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137
9200 Baasrode

Prijs
€18.00
€ 15

Organisatie en contact
CC Belgica

Tickets
Bestel tickets
Toon op kaart

Activiteiten



Sven De Ridder Company - Proper Lakens



Circus Ronaldo – Sono Io?



Zogge Speelt - Moord op de piste (vrijdag) - VOLZET!

08 oktober 2022

14 oktober 2022

14 oktober 2022

Meer activiteiten

