ARTIESTEN
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Zomerkoningin & hofdames

8

u’Mtata, Deurne

De wagen voor de zomerkoningin en haar hofdames werd

Percussie om te zien! Percussie met een theatrale

gemaakt door de decorploeg van de Aelser Revue.

performance, een twintigtal nomaden gehuld in opvallende

Zomerkoningin Lois Notten en haar hofdames Jaimy

kleding trekken met hun voertuig naar een onbekende

Habets, Esmee Wagemans, Evi van Osch en Mirre Cremers

bestemming. Een groep met geweldige ambiance. Je wilt

geven de praalwagen meer uitstraling en ontmoet u

zo mee dansen. Nomaden die zorgen voor vuur en vlam!

naderhand ergens op het festival.
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Stichting Dansacademie Chandra Sukhai, Zoetermeer

Kunstgroep Alkuone, Aalst (BE)

Een dynamisch team met Belgische Jongeren van diverse

Indiase danseressen tonen diverse klassieke tempeldansen.

leeftijdscategorieën. Ze tonen hun creativiteit en expressie

De verhalen die in de dansen worden uitgebeeld gaan allen

d.m.v. dans, vlaggendansen, vendelen en percussie. De

over de heiligen en de natuur. De danstechniek bestaat uit

groep beschikt over 175 leden, 1185 vlaggen en trad

veel gevarieerde, vastgelegde houdingen en bewegingen,

gedurende haar 60 jarig bestaan al op in 34 landen,

die hun oorsprong vinden in India.

waaronder Brazilië, Japan, Zuid-Afrika en de USA. Hun
naam verwijst naar de ijsvogel uit de Griekse mythologie,
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Golden Girls, Veldhoven

met zijn schitterende kleuren, sociaal, recht op zijn doel af,

Elegante en sierlijke verschijningen op hoge hoogte, maken

hoog en vrij in de wijde hemel. Hij zal de groep ongetwijfeld

de weg vrij met hun meterslange gouden vleugels voor

een mooie, wereldwijde toekomst brengen.

onze zomerkoningin en haar hofdames.

10 Can Can Girls, Zoetermeer
4

Coriovallum Pipe Band, Heerlen

Een dansgroep met een bonte en turbulente show die

“Plaesure in culture” het motto van de band, dat ze met

garant staat voor een daverend succes. De muziek waarop

traditionele Schotse bagepipe muziek met verve uitdragen.

gedanst wordt is een afwisseling van diverse soorten

De Coriovallum Pipe Band is ingedeeld in grade 3 van de

Country en Rock & Roll. De geestdrift waarmee de groep

“Royal Scottish Pipe Band Association”. De band draagt de

optreedt werkt telkens weer aanstekelijk en is een genot

tartan Ancient Red Grand in zowel “Full Dress” als

om naar te kijken. De Can Can Girls hebben inmiddels

“Day Dress”.

nationale en internationale bekendheid.
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Capoeira Interação Limburg, Maastricht

UniQcycle, Zoetermeer

Capoeira een spel met vechttechnieken, acrobatiek, dans

UniQcycle is een performance die nationaal en

en filosofie met Afro-Braziliaanse roots. Als beoefenaar

internationaal toeschouwers verrast en een memorabele

leer je je grenzen kennen en verleggen. Een sport om je

ervaring geeft. Wanneer kan een publiek zoveel speciaal

conditie te verbeteren, gewicht te verliezen en spieren te

ontworpen fietsen zien, gecombineerd met kleurrijke

trainen.

professionele kostuums en artiesten van topniveau? Bij hun

Het bevordert je lichaamsbalans, coördinatie en lenigheid.

performance met vrolijke muziek verschijnt er op ieder

Leer je expressie, zang en ritmisch gevoel te verbeteren.

gezicht een brede lach. Dat is precies wat UniQcycle doet,
een unieke meerwaarde en positieve beleving geven.
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Los Chillidos, Brussel (BE)

Kortom dé mobiele fietsparade met unieke, speciale en

Een parodie op de conquistadores (Spaanse veroveraars)

bizarre fietsen in combinatie met de kleuren en

en vooral op de geestelijken uit de tijd van de Spaanse

duizelingwekkende kunsten van de artiesten.

overheersing. Middels een traditionele dans van

Dat geeft een ervaring die niemand snel vergeet.

springbewegingen, opgewekte muziek en kunstige
handgemaakte maskers en kostuums.
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Jeugdshowband Irene, Ede

De showband is de jeugdafdeling van het korps dat recent

7

Fanfakids, Brussel (BE)

hoog scoorde op het WMC in Kerkrade en een vaste plaats

Een twaalftal jongeren tussen de 7 - 15 jaar die hun

heeft in de top 10 van de Nederlandse Showbandwereld.

jeugdige enthousiasme omzetten in hun eigen aanstekelijke

Het jeugdkorps telt een dertigtal jongeren tussen de

ritmes. Er wordt gebeukt, gehakt en getimmerd op

10 - 15 jaar en presteert op de landelijke topniveau van de

basdrums en zelfgemaakte pvc-drums. De groep treedt op

jeugdorkesten. Ze presenteren hun show “Emoji”, over de

in tal van landen en is een graag geziene gast op de Gentse

simpele smiley die uitgroeide tot een eigen visuele taal.

Feesten.
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Foekepot, Neerbeek

18

Geisha, Veldhoven

Volksdansgroep de Foekepot is een demonstratiegroep

Twee traditionele Japanse gezelschapsdames op stelten.

van Nederlandse dansen. De groep is in 1987 ontstaan uit

Ze tonen de schoonheden van de Oosterse cultuur. U zult

mensen die op een bruiloftsfeest in Lubljana dansten. De

verwondert staan!

naam van de groep is voortgekomen uit een opmerking
“we zijn een allegaartje/rommeltje bij elkaar”. Dit slaat op

19

de dansers die uit heel Limburg komen. Foekepot is een

Deze folkloristische groep is reeds jarenlang, sinds 1952,

Les Porais Tillfois, Tilff (BE)

andere naam is voor rommelpot, een Limburgs instrument.

een representant van de vWaalse folklore. Vergezeld met

Ze dansen meestal in onze eigen klederdracht, die

hun meer dan 4 meter hoge reus, laten de muzikale

oorspronkelijk gedragen is rond 1900 aan de Maaskant

tuinmannen, les Jardiniers Mélomanes, je in de handen

tussen Maastricht en Roermond.

klappen en dansen. Ze laten een onvergetelijke herinnering

Hun dansen worden altijd op klompen uitgevoerd.

achter.
Hip! Hip! Hip! PORAI!
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Batala Netherlands, Tilburg

Nederlands grootste samba reggae band. Onderdeel van

20 Djalita Cheerlaeders, Vleuten

de grote internationale samba, reggae en percussie familie

Let’s go cheers! De Djalita Dancers zijn Nederlands meest

Batala Mundo. Met instrumenten, gecomponeerde muziek

gevraagde en het populairste cheerleaderteam van

en ritmes uit Salvador de Bahia, noordoost Brazilië. Ze

Nederland. Ze zijn als Dutch Lions Cheerleaders onderdeel

traden recent op in Brazilië, Italië en Frankrijk. De groep

van het Nederlandse American Football team. Middels 200

heeft een enthousiaste uitstraling en zorgt voor

optredens per jaar reizen ze door geheel Europa om hun

opzwepende Braziliaanse klanken. Jaarlijks treedt de band

kunsten te vertonen. Ook in de media zijn ze geliefd. Zo

op tijdens

hebben ze meegewerkt aan reclames voor Albert Heijn,

de Notting Hill Carnaval In Londen, waar ze de eerste prijs

Shell en Lays. Daarnaast zijn er fotoshots van hun geplaatst

behaalden voor de beste Samba Reggaeband.

in Panorama en USA Sports Magazine. Waant u even in de
United States of America.
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Grupo di Carnival Sorpresa, Tilburg

Deze kleurrijke, dansende en energieke groep met

21

handgemaakt kostuums beeld dit jaar hun thema “Shine

Een straatorkest uit onze eigen regio met een bezetting

Red Beans Streetband, Elsloo

bright like a Diamond” uit. Ze doen hun naam eer aan en

zoals die in de Amerikaanse stad New Orleans (de

zorgen voor verrassing, verbazing en verwondering. Een

bakermat van de streetbands) veel voorkomt Ze nemen je

Spaanstalige groep die altijd straalt en deelneemt aan het

mee met hun swingende klanken. Let’s Jazz!

festival Rotterdam Unlimited.

22 Diversão!, Heerlen
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Los Quipos, Lille (FR)

Een energieke sambaband. In een vrij kort tijdsbestek

Traditionele dans van de Inca’s door dansers uit Frankrijk,

ontstond hun naam, Diversão, wat letterlijk “plezier”

waarin de Quipu wordt uitgebeeld in de handgeweven en

betekent. Zelf zeggen ze: “Plezier beleven en muziek

geborduurde kostuums. Er wordt gedanst op de

maken!” is onze doelstelling. Met ongeveer een veertigtal

traditionele panfluitmuziek uit Peru en Bolivia. U waant zich

muzikanten zullen hun met veel muzikaal geweld en

in de bergen van Cordilerra de los Andes. Tijd om te ver

sambaritmes niet te missen zijn. Naast de bekende

weg te dromen is er niet. Want als de authentieke

“Batacuda” en de “Samba Reggae” brengen ze ook een

Incajurken worden uitgedaan blijkt dat de Inca-indianen

aantal eigen opzwepende ritmes ten gehore. Ze streven

nog iets anders dan “El condor pasa” in petto hebben. De

naar kwaliteit en professionaliteit.

groep is in voor interactie!
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Saly Dans, Antwerpen (BE)

Voel en beleef het ritme van de Afrikaanse cultuur, begeleid
door opzwepende klanken van de djémbes! Een gezelschap
dat een geweldige Afrikaanse dans- en muziekshow
neerzet. De optredens zijn altijd energiek, swingend,
krachtig en exclusief, kortom: een blijvende herinnering. La
compagnie Bina Africa heeft alles in huis om een originele
spetterende Afrikaanse show te verzorgen.

