
www.koksijde.be/campingcultuur

ZATERDAG 1 OKTOBER 2016 // SILICOWIJK
ZONDAG 2 OKTOBER 2016 // VOORDUINEN

14-18u ETEN & DRINKEN Barmobiel en wafelbakfiets

14-18u SFEER De Bibmobiel

14-18u SCHMINK Evelyne

14-18u SPEL Spelen met de Plezand-figuren

14-18u WORKSHOP Circus optrekpopje in cartoonstijl

14-14.30u         CIRCUS/MUZIEK Circus & Live music show Fillage

14.40-15.20u     CIRCUS Circus Comedy

15.40-16.20u ANIMATIE De Speelmachien

16.30-17u         CIRCUS/MUZIEK Circus & Live music show Fillage

17.15-18u        THEATER Richarke

  WORKSHOPS

INFO
Dienst Cultuur en Erfgoed // T 058 53 34 40 // cultuur@koksijde.be

17.15-18u

Richarke • Het Blauwhuis
Richarke is een jonge onstuimige koning in een 
land met bergen, heuvels en rivieren.
Met taartjes, zwaarden en paarden. 
Hij is een koning met een kroon en een troon, en 
met onderdanen die houden van hun koning.
Vrije bewerking van Richard II van William 
Shakespeare door Het Blauwhuis

14-18u

Workshop:  
Circus optrekpopje 
in cartoonstijl
Wat zijn cartoons nu eigenlijk? 
Hoe worden ze grappig gemaakt? 
We ontwerpen onze eigen cartoon met 
als onderwerp  ‘een circusfiguur’,
van leeuw tot trapezeartieste of van 
clown tot circusdirecteur. 
Alles kan en mag!
We maken gebruik van zwart en wit met 
toevoeging van 1 kleur. Er wordt getekend 
met fijne stiftjes.
Maar dit is niet alles... We laten ons 
poppetje ook dansen met behulp van 
enkele touwtjes! Nu kan het circus 
echt beginnen.

14-18u 

Spelen met de 
Plezand-figuren
Ook de Plezand-figuren zijn erbij! Leef je uit op 
de plezante golf, maak een foto bij Pablo of gooi 
bollo smitto met Oscar.

   SPEL



PROGRAMMA 1 & 2 OKTOBER 2016
1 OKTOBER // SILICOWIJK
Koksijde-dorp, naast het speelpleintje, einde Molenstraat nrs. 2-32

2 OKTOBER // VOORDUINEN
Oostduinkerke (zijstraat Nieuwpoortsteenweg), pleintje voor appartementen

14.40-15.20u

Circuscomedy • Compagnie Hoetchatcha
De circusdirecteur komt vertellen uit zijn boek ‘Circusverhalen’.  Echter stilzitten is nog nooit zijn 
sterkste kant geweest.  Waar de circusdirecteur eerst nog netjes voorleest uit het boek dwaalt hij al 
vlug af naar extra anekdotes en durft hij er al eens een circustrucje, clownerietje of melodietje 
tussengooien.
Na een tijd wordt het vertellen meer en meer een theatervoorstelling en worden de kinderen 
uitgenodigd om mee te acteren, musiceren. 

14u & 16.30u

Fillage • Sur Mesure
Een unieke combinatie van trampoline, acrobatie en jongleren gecomponeerd met live muziek. 
Muzikanten leven circus. Acrobaten leven muziek. Acht mensen die zich samen in het onbekende 
storten, die op creatieve wijze raakvlakken zoeken met elkaars talent, die elkaar helpen in een 
zoektocht naar geluk en hierbij de verlangens van het publiek prikkelen.

14-18u

De Bibmobiel
De gemeentelijke bibliotheek van Koksijde zorgt ook dit jaar dat de blauwe boekenwagen gevuld 
wordt met leuke, coole, knotsgekke of superspannende strips.

14-18u

Barmobiel en  
wafelbakfiets
Proef de heerlijke wafels die ter plaatse worden  
bereid op de WAFELBAKFIETS. Aan de BARWAGEN 
kun je terecht voor een pilsje, frisdrank, een wijntje, 
koffie of thee aan democratische prijzen.

15.40-16.20u

De speelmachien • Compagnie Hoetchatcha
Al eens pingpong gespeeld op een bakfiets terwijl een saxofoon in je nek blaast en een accordeon je 
achter de vodden zit?
Al eens een stoelendans gedaan midden op straat?
Al eens bollo smitto gegooid in een saxofoon?
Al eens een zeepbellenexplosie van een miljoen zeepbellen gemaakt?
Iedereen wordt uitgenodigd om met de mannen van compagnie Hoetchatcha mee te 
spelen.  Je hoeft niet te zoeken, de Speelmachien rijdt naar jou toe en nodigt je uit om mee te spelen.

 

   SFEER

   ETEN & DRINKEN

14-18u

Schmink
Wil je een prinsesje worden, 
een poes of een leeuw? Dan kun 
je gratis terecht bij Evelyne aan 
onze schminkstand.

 CIRCUS & LIVE MUZIEK    

   SFEER


