Parkfestival SuperVliegSuperMouche verdubbelt wegens overdonderend
succes
09.06 - 10.06.2018
Brussel - Het poëtische parkfestival SuperVliegSuperMouche groeit elk jaar. Na het
ongelofelijke succes in 2017, met meer dan 15.000 bezoekers, heeft de organisatie van
het dagfestival besloten om de 7de editie uit te breiden tot een volledige
weekendeditie, op zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018.
"Om dit kunstenfestival voor families te organiseren, werken we met meer dan 30
organisaties samen. Het aanstekelijke enthousiasme van de partners maar vooral ook
van de kinderen, de ouders en alle vrijwilligers daagt ons uit om het festival te
verdubbelen. Zo kan je kiezen om zaterdag of zondag te komen of beide dagen om
eindelijk alles te kunnen meemaken. 40 gezelschappen staan te popelen voor een
weekend vol theater, dans, muziek en interactieve installaties in het groenste park van
Brussel.” kondigt Benoit De Wael, coördinator SuperVliegSuperMouche van WIELS, aan.
Alle troeven blijven behouden:
• 40 zinnenprikkelende, verrassende, en soms ook ondeugende
openluchtactiviteiten voor alle leeftijden : 88 voorstellingen, 17 permanente
installaties / workshops in totaal ;
• identieke programmatie op zaterdag en zondag op enkele accentverschillen na;
• meer dan 30 organisaties slaan de handen in elkaar voor een gezamenlijk
initiatief;
• het Park van Vorst - 13ha groot (10 min te voet van Brussel-Zuid);
• 300 vrijwilligers en medewerkers per dag zorgen voor een warm onthaal;
• talrijke zomerbars, food stands en een scenografie die het park respecteert,
zorgen ervoor dat het Park van Vorst dat weekend de hotspot van Brussel is;
Een voorsmaakje
• Echte koeien in het park voor een hilarische « Schijt je rijk ». Waag je
kans terwijl je geniet van een concert van alpenhoorns uit Zwitserland.
• « L’espace cyclophones » is een muzikale speelplek van meer dan 300m2
gemaakt van oude fietsen en waterbuizen om te experimenteren met klank.
• « Esquerdes » is een acrobatische rollercoaster vol vluchten en verlangen
• « Rolando Bruno » brengt je uiterst dansbare « cumbia fuzz » uit Argentinië
• « Klankennest » waar babies en hun ouders meegenomen worden in een
belevingsparcours vol prikkels, fantasie en spel.
• « La Route » een knotsgekke achtervolgingsrace met een olifant en een varken
• « Manèges Fitness » : deze prachtige speeltuigen voor 1 kind werken alleen
dankzij de sportieve inzet van volwassenen!

•
•

Seppe Baeyens (Ultima Vez) verplaatst zijn « atelier quartier » naar het park en
neemt iedereen op sleeptouw met Rope van Ief Spincemaille
Het volledige programma is terug te vinden op
http://www.supervliegsupermouche.be/nl/events/Programma-2018

De organisatoren willen met SuperVliegSuperMouche de kracht van Brussel illustreren
met een sprankelend, warm, kleurrijk, meertalig, grensoverschrijdend en
multidisciplinair feest.
De HD poster is hier beschikbaar: http://www.supervliegsupermouche.be/nl/125/Pers
HD foto’s van de programmatie zijn hier te downloaden:
https://www.dropbox.com/sh/dkxg0c095a9dyu0/AACY2gN16avav9NnSF1qDmrba/HR%
20pics%20production/0_%20pics%20HR%20COM%20SVSM%202018/Derni%C3%A8res
%20photo%20HR%20ok?dl=0
PRAKTISCH
SUPERVLIEGSUPERMOUCHE – Park Festival Poétik
Zaterdag 09.06 en zondag 10.06.2018, 12.00 - 19.00 - Park van Vorst
Gratis en voor alle leeftijden
Perscontact
Anne-Gaëlle Solé (WIELS)
annegaelle.sole@wiels.org
0479 95 77 40

