ACTS & WORKSHOPS MET EEN VASTE LOCATIE

LOMMEL LEEFT

MOBIELE ACTS
E

14. THE GREAT ESCAPE De grote ontsnappingsartiest Bendini
voert voor de eerste maal een show op met zijn nieuwe assistent
Gigi. Dat zorgt voor onverwachte, hilarische en gevaarlijke situaties.
Start 13.45 en 16 uur
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15. ODI Bij deze moderne variant van de Indische Riksja draait het
niet om het vervoer, maar om de ontspanning.
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16. MALLEMOLEN Ouders, rol je mouwen maar op, want deze
houten carrousel draait op jullie spierkracht. Jullie duwen terwijl
de kinderen plezier beleven!

17. DONNER KLEIKEBAB Serdi en zijn broer serveren reepjes klei
waarmee je lustig kan kliederen, al dan niet met looksaus.
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A. XXL2 MUSIC Een karaokebar op de fiets, met live gezang en pittige commentaar.
B. COMPAGNIE DE VLEESKLAK Met ‘On Brasse Majeur’ proberen ze iedereen op
het verkeerde been te zetten, als ze zelf al niet om de tuin geleid worden.
C. BUGGY Het gekrijs van een 23 kilogram wegende baby wil je niet horen.
Laat staan helpen met het geven van een 6 liter grote papfles.
D. ORKEST BAZAR Een circusact met drie muzikanten. Of zijn het drie circusartiesten
die musiceren?

18. MOVO Kluizenaar Movo onderzoekt beweging en droomt van
vliegen. Samen met Mormel woont hij in zijn donkere werkruimte.

E. DE OELEWAPPERS Straffe muziek brengen waar je stande pede vrolijk van wordt?
Dat is het dweilorkest De Oelewappers ten voeten uit.
F. HARMONIE HOOP IN DE TOEKOMST Drumband en majorettes samen stijlvol door
de straten van Lommel. Zo mooi, je zou bijna meestappen. Aarzel niet om te klappen.

19. BERT EN FRED - DETOUR
Bert & Freds omgebouwde Renault Master is tegelijkertijd een
rijdend huis, een speeltuin en een podium.
Start 13.30 en 16u

20. KLAUTERSTOUT
Twee bouwvakkers proberen met acrobatische kunsten een
bouwproject af te ronden terwijl de vloer in lava verandert.
Start 14, 15.20 en 16.40 uur

G. MECHATROPOLIS Een interactieve low-techinstallatie waarin je metalen
balletjes door een grote houten knikkerbaan laat rollen en tollen.
H. AMI 6 Deze opdringerige Citroën danst, vliegt, verleidt
en swingt over straat op zoek naar metgezellen.
I. P. DE CLOWN P. De clown tovert uit zijn veel te
grote schoenen de mooiste bloemen en zoveel meer.
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Zondag 28 augustus is helaas de laatste zondag van de zomervakantie. Maar
dat betekent niet dat we geen feestje mogen organiseren. Integendeel! Tijdens
Bal Final geven we de vakantie nog een extra goede kruiding. De ingrediënten
van dit stadsfestival voor het hele gezin? Een mix van straat- en circustheater,
zand, glas, humor, kinderanimatie en -workshops, kunst, muziek en een
Mini-Supermarkt.
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De acts kan je doorlopend tussen 13.30 en 17.30 uur bekijken, tenzij anders vermeld.

ACTS & WORKSHOPS MET EEN VASTE LOCATIE
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8. AUDREY TRIP TOUT PETIT Twee meisjes voeren je in dit
minitheater mee naar een zelfgekozen bestemming.
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2. TIME UP Dit zeer explosief circus-burleske duo neemt je mee
naar de swinging twenties met dans, schoensmeer én bloemen.
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Start 14 en 16.30 uur

5
10. GLASBEACH GLAZENHUIS Maak met je blote hand of voet
een afdruk in het zand en laat deze met vloeibaar glas opvullen
door één van onze glasblazers. Deelname: 5 euro.
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12. RADIO FRAGILES Een hilarische mix van muziek en slapstick
in een caravan.
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5. ZEEPKISTENRACE Race van de helling af en kom als eerste
over de finish.

11. KLEINSTE ESCAPEROOM Wie ontsnapt er binnen de
30 seconden uit dit super mini kantoortje? Wie zet de snelste
tijd neer?
Start 13.30 en 15.30 uur
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9. STOF TOT VERSIEREN Strikken, dassen, linten, vlaggetjes
en meer. Stof tot Versieren maakt er een kleurrijk feestje van.

6

7

4. HIPPO Alki begeleidt Nellie de Hippo en samen ontdekken ze
de wereld.
Start 14.30 en 16 uur

6. TRASH ARTIEST Workshop voor kinderen en ouders waarbij je
leert om afval te recycleren tot een muziekinstrument, een juweel
of kunstwerk.
Start 14 en 17 uur

7. MINI-SUPERMARKT Creatieve kinderen en jongeren verkopen
zelfgemaakte knutselwerkjes en hebbedingetjes. Kom zeker kijken.
Je vindt er vast iets leuks!
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1. BOOTJES Schipper mag ik overvaren? Zeker! Bestuur zelf
een bootje op de vijver van het Astridpark.

3. VERLIEDJES Dirk Van Bun werd geïnspireerd door de (zeer)
korte verhalen van Rudi Lavreysen. Hij koppelde er enkele treffende
en nieuwe liedjes aan. Samen brengen ze die ‘Vertelliedjes’ live op
het podium van CC De Adelberg.
Start 14 en 16 uur
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13. LE GRAND CAFÉ Kom zeker iets drinken in de kleinste bruine
kroeg ter wereld.

