
 

CIRCUS RONALDO: OPROEP ACTS OMKADERING 

De wonderlijke Kerst van Circus Ronaldo 

‘De wonderlijke Kerst van Circus Ronaldo’ is een bijzondere beleving voor jong en oud, die indruk 

maakt, ontroert en teruggaat naar de pure en oprechte emotie, waar Kerstmis écht om draait. Deze 

voorstelling maakt van elke koude winteravond een warm moment. 

Na het overdonderend succes in Mechelen (2016) en Lier (2017) bouwt Circus Ronaldo deze winter 

zijn authentiek circusdorp in het Burgemeesterspark van Lommel. Vóór elke voorstelling geniet je 

vanaf 19 uur van mooie acts in het circusdorp. Geen glitter en glamour, maar een terugkeer naar de 

essentie van Kerstmis, naar pure emoties en gezelligheid. Laat je verrassen en betoveren, kuierend 

langs de vuurkoren, tussen de tenten en woonwagens door. De toegang tot het circusdorp is gratis. 

Tijdens de voorstelling woon je het kerstfeest van de familie Ronaldo in levende lijve bij. Dat kerstdiner 

is al generaties lang een bijzonder feest. Een internationaal gezelschap van circusdirecteurs en –

artiesten wordt ieder jaar uitgenodigd om samen met de familie kerst te vieren. De jongste aan tafel is 

drie, de oudste intussen al meer dan tachtig. Het opzichtige feestgezelschap zingt, musiceert en durft 

elkaar na enkele flessen zuiderse wijn al weleens uit te dagen voor een gewaagd staaltje circus… 

Tijdstip en locatie 

Er zijn 12 voorstellingen gepland, telkens op vrijdag, zaterdag en zondag. In de kerstvakantie zijn er 

ook voorstellingen op weekdagen. 

Voorstellingen op 

- 14 en 15 december – 20.15 uur 

- 16 december – 18 uur 

- 21, 22, 23 december – 20.15 uur 

- 25, 26, 27, 28, 29 en 30 december – 20.15 uur 

Het circusdorp staat in het Burgemeesterspark in Lommel.  

Omkadering 

Voorafgaand aan de voorstelling, leent het sfeervolle circusdorp van Circus Ronaldo zich uitstekend 

voor allerlei acts; kleine optredens, mooie taferelen om langs te kuieren, een koor dat stemmige 

liedjes zingt, een orkestje dat speelt, … Dit hoeven geenszins circusacts te zijn! Belangrijk is dat dit 

alles in de warme, authentieke sfeer van Kerstmis en van de voorstelling past. Bombastische toeters 

en bellen zijn niet aan de orde, pure emoties en genieten van het gezellig samenzijn des te meer. 



De omkadering gaat van start omstreeks 19 uur en duurt tot ongeveer 20 uur. Per voorstelling worden 

er maar liefst 400 toeschouwers verwacht! 

Cultuurcentrum De Adelberg wil graag lokale mensen en verenigingen de kans geven om deel te 

nemen aan dit mooie project. Dit maakt de wonderlijke Kerst van Circus Ronaldo in Lommel 

persoonlijk en uniek. Daarom lanceert het cultuurcentrum een oproep naar alle creatievelingen om 

een voorstel voor een omkaderingsact in te sturen.  

Info en voorwaarden 

- De oproep richt zich zowel naar verenigingen als naar individuelen en gelegenheidsgroepen; 

- De inschrijver is bereid om de act tijdens minstens 2 voorstellingsdata op te voeren. Bij grote 

respons kan de organisatie beslissen om sommige acts evenwel maar één keer in te plannen; 

- De acts vinden plaats in het Burgemeesterspark tussen 19 uur en +- 20.00 uur; een act kan 

doorlopend plaatsvinden of kan bestaan uit meerdere korte opvoeringen, bv. 2x20 minuten; 

- De inschrijver geeft bij inschrijving volgende gegevens door: 

o Duidelijke inhoudelijke beschrijving van de act 

o Geschatte duurtijd act 

o Aantal deelnemers (geschat) 

o Begroting van de onkosten 

o Minstens 4 beschikbare data om de act op te voeren 

o Eventuele technische en logistieke benodigdheden voor de act, bv. elektriciteit, 

nodige speelruimte, … 

- Inschrijven kan via het e-formulier op www.lommel.be. De inschrijvingen worden afgesloten op 

maandag 30 april 2018; 

- Per act wordt een onkostenvergoeding voorzien voor kledij, benodigdheden, … van maximum 

€ 250 (uitbetaling gebeurt na goedkeuring begroting en voorleggen van facturen en 

kassabonnetjes). De onkosten moeten rechtstreeks in verband staan met de act; 

- Per speeldag wordt een vergoeding voorzien van € 50 per act; 

- Deelname met een act geeft geen toegang tot de voorstelling ‘De wonderlijke Kerst van Circus 

Ronaldo’; 

- De selectie en programmatie van de acts gebeurt begin mei, zodat er voldoende tijd is om de 

act voor te bereiden en te repeteren; 

- Op donderdag 13 december 2018 vindt een doorloop plaats, zodat de deelnemende acts het 

terrein kunnen verkennen, vragen kunnen stellen en voorbereid zijn voor de speeldata. 

Info-avond en contact 

Op woensdag 14 maart om 20 uur vindt er een info-avond plaats over Circus Ronaldo in CC De 

Adelberg. Kom gerust eens langs! We lichten het project toe en beantwoorden graag je vragen.  

Je kan ook altijd terecht bij Cultuurcentrum De Adelberg: Bo Moelans – bo.moelans@ccdeadelberg.be 

of 011 55 35 11. 
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