SuperVliegSuperMouche verwelkomt zeemeerminnen en -mannen
op 08.06 - 09.06.2019 in het Park van Vorst
Brussel - Het poëtische parkfestival SuperVliegSuperMouche nodigt je uit voor 2 dagen
verwondering. Na het overdonderende succes van de eerste weekendeditie in 2018, met
meer dan 25.000 bezoekers, kan je ook deze de 8e editie genieten van 2 dagen op zaterdag 8
en zondag 9 juni 2019.
Alle troeven blijven behouden:
•
•
•
•
•

41 zinnenprikkelende, verrassende, en soms ook ondeugende openluchtactiviteiten
voor alle leeftijden: 79 voorstellingen, 17 permanente installaties / workshops in
totaal;
talrijke zomerbars, food stands en een scenografie die het park respecteert, zorgen
ervoor dat het Park van Vorst dat weekend dé hotspot van Brussel is;
het Park van Vorst - 13ha groot (10 min te voet van Brussel-Zuid);
300 vrijwilligers en medewerkers per dag zorgen voor een warm onthaal;
meer dan 50 organisaties slaan de handen in elkaar voor een gezamenlijk initiatief.

"Om dit kunstenfestival voor families te organiseren, werken meer dan 50 organisaties
samen. Het aanstekelijke enthousiasme van de partners en alle vrijwilligers maar vooral ook
van de bezoekers - jong en oud - en de artiesten, stimuleert ons om dit apolitiek en
duurzaam stadsfestival verder vorm te geven. In 2019 lopen 3 rode draden doorheen de
programmatie en de scenografie: ‘plastic soup’, ‘onderweg zijn’ en ‘upcycling’, zowel van
materialen als tradities. 41 gezelschappen staan te popelen voor een weekend vol theater,
dans, muziek en interactieve installaties in het groenste park van Brussel. Om helemaal in
het thema te blijven: 10 afgedankte batterijen of 1 oud elektrotoestel leveren een gratis
drankje op.” - Benoit De Wael, coördinator SuperVliegSuperMouche bij WIELS, aan.
Een voorsmaakje
Het volledige programma is terug te vinden op de website, maar hier vind je alvast een
voorsmaakje:
• Een containerpark als attractiepark met een wervelende zeemeermin als mascotte
• Een schelpenman blaast op exotische schelpen terwijl Keyaki met zijn project <<RE
plastiek buizen tot leven wekt; samen staan ze symbool voor « plastic soup »
• De brulrace laat jong en oud roepen om het snelst vooruit te gaan, een kritische en
hilarische blik op onze maatschappij
• Road to Tadam neemt je op sleeptouw voor een schattenjacht naar het beloofde
land

•
•
•
•
•
•

Un/Make van Baby Lab Bazaar laat baby’s spelen met breiwerk om tot de essentie te
komen: de draad
Grass & Furious is een knotsgekke parodie met getunede grasmaaiers
Micro Shakespeare laat je op verrassende wijze kennismaken met enkele
klassiekers… Zet je oren en ogen open en luister!
Beeldend kunstenaar Cathy Weyders werkt al jaren met plastiek en zwemvesten en
ontwerpt de installatie Radeau-Mouche samen met het publiek
Met Cokagne schrijden kinderen, volwassenen met een beperking, en een travestiet
op kop in processie naar een nieuw paradijs
Meer op http://www.supervliegsupermouche.be/nl/events/Programma-2019

De organisatoren willen met SuperVliegSuperMouche de kracht van Brussel illustreren met
een sprankelend, warm, kleurrijk, meertalig, grensoverschrijdend en prettig gestoord
multidisciplinair feest.
De HR poster is hier beschikbaar: http://www.supervliegsupermouche.be/nl/125/Pers
HR foto’s van de programmatie zijn hier te downloaden: Des images HD ici :
https://www.dropbox.com/sh/kodcohggolp8xyh/AACID6mH_Tj6o6PpDNtprL3Na?dl=0
PRAKTISCH
SUPERVLIEGSUPERMOUCHE – Park Festival Poétik
Zaterdag 08.06 en zondag 09.06.2019, 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

