vooraankondiging

Toppers in Rotterdam

18

Circusstad Gala komt!

Niels Duinker

Niels Duinker
in 3 pistes circus
Tekst: Arthur Hofmeester
Foto’s: Gary & Carol Cox

D

at Ringling enkele jaren geleden
is gestopt, wil niet zeggen dat het
Amerikaanse drie pistes circus
niet meer bestaat. Onze landgenoot Niels
Duinker trad onlangs op met zijn jongleeract in het Amerikaanse AL Chymia
Shrine Circus in Memphis, Tennessee.
Niels Duinker: ‘Ik had de eer om als
solo-act op te treden in de middelste piste.
Een unieke ervaring mag ik wel zeggen.
Ik stond daar in de show tussen olifanten,
honden, stunt-motorfietsen, acrobaten
en natuurlijk veel clowns. Met als grote
gangmaker de clown Larry Clark.’
De legendarische Ringling ringmaster
Dinny McGuire annonceerde verder
sterke man Titanic Tulga, het McIntyre
hoogdraad-duo uit Chili en twee Indiase
olifantendames. Een aantal van de acts
werkte eerder in shows van Ringling.
Op 19 mei mogen Duinker en Hans Klok,
samen met David Copperfield, prijzen in
ontvangst nemen tijdens het International
Magicians Society’s in Las Vegas. Duinker
is de Juggler of the Decade Award toegekend.

Redactie

V

oor het eerst in Nederland worden
prijswinnaars van de grote circusfestivals en de fine fleur van het
hedendaagse circustheater in één unieke
circusavond verenigd. Verwacht op dit
allereerste Circusstad Gala internationale
top-acts, ontroerend mooie innovatieve
voorstellingen, een flinke dosis humor en
een niet te missen circusfeest. Niet alleen
in de grote zaal van het Nieuwe Luxor
Theater, maar ook in de foyers met livemuziek en bubbels.
Net als het festival zelf toont Circusstad Gala de grote verscheidenheid van
het circus van vandaag. Nederlandse
topartiesten en wereldsterren laten zien
dat het hedendaagse circus modern, van
hoge kwaliteit en vooral springlevend is.
De meeste artiesten treden ook op tijdens
Circusstad Festival, maar serveren speciaal
voor deze avond unieke acts. Daaronder
luchtacrobaten Tarek Rammo & Kami-Lynne de Bruin die beiden bij Cirque
du Soleil optraden of Jesse Huygh & Rocio
Garrote die een verkorte versie uitvoeren
van hun spraakmakende voorstelling aan
de Chinese mast met zuurstofapparaat.
Ook Melody Nolan (handstandacrobatiek,
winnaar BNG Circusprijs 2021) treedt op.
Wereldsensatie
Een onbetwiste wereldsensatie met drie
springplanken is de groep Scandinavian
Boards. De uit Rotterdam afkomstige Jar-

no Polhuijs treedt daarin op met topacrobaten Aaron Hakala, Lukas
Ivanow, Anton Graaf, Joel Roxendal,
Kalle Wiberg en Nilas Kronlid. In Parijs en China werd de groep steevast
met staande ovaties en hoofdprijzen overladen. Nu voor het eerst in
Nederland. En dan is er zelfs een ster
uit Las Vegas: Captain Frodo. Deze
‘Incredible Rubberman’ zorgt voor
hilariteit en verbaast het publiek onder meer met zijn wereldberoemde
act waarin hij zich door twee tennisrackets wringt. Trots is de organisatie
ook op de komst van de bijzondere
Duitse jongleur Stefan Sing. Dankzij
zijn geheel eigen stijl behoort hij
al jaren tot de meest invloedrijke vernieuwers op het gebied van
hedendaagse jongleerkunst. Samen
met danseres Cristiana Casadio voert
hij het prachtige, prijswinnende duet
Tangram uit. Verder zullen er Tête
Bêche Trio (hand op hand acrobatiek), Selyna Bogino (antipode) en
artiesten van het Rotterdamse jeugdcircus Rotjeknor optreden.
Met dit Circusstad Gala zet de
nieuwe artistiek leider Menno van Dyke
een hoogstpersoonlijk stempel op de programmering. Hij haalde de beste artiesten
van Circusstad Festival over om op deze
feestavond op te treden met eenmalige
acts. In zijn woorden: ‘Voor de liefhebber
een avond om niet te missen.’
Het Circusstad Gala vindt op vrijdag 6 mei
in het Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam,
plaats. Van 20.30 tot 24.00 uur (inlooprode loper vanaf 19.30 uur). Tickets te koop
via www.circusstad.nl
Boven: Scandinavian Boards. Onder: Captain Frodo.
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