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HiMaNtOpus HuMaNtOpus 
Artboem / steltenact
Hoe kon het vogelachtige mensenras Himantopus 
Humantopus ooit overleven? Met hun drieën zijn ze 
nog. Uitgebroed, verstoten en achtergelaten. Noodge-
dwongen moest het jonge trio al heel snel op eigen be-
nen staan. Letterlijk! Want vliegen heeft niemand hen 
ooit geleerd. Drie meter boven de grond scharrelen ze 
nu in wijde cirkels rond: op zoek naar een geschikte 
broedplaats.
doorlopend / voor iedereen
kasteeldomein

MadEMOisEllE MacaRON 
Daila Laika
Mademoiselle Macaron is een hofdame aan het 17de 
eeuwse Franse hof. Ze is dol op prachtige baljurken 
met wijde, ritselende rokken , kleine strikjes, lange 
linten en eindeloze ruches. Haar kapsel lijkt wel een 
kunstwerkje van gesponnen suikerdraad. Het liefst 
brengt ze haar tijd door in de tuinen van het paleis 
waar ze kleurrijke ingrediënten verzamelt voor haar 
verrukkelijke frambozenmacarons en viooltjesdrank. 
Kom proeven van al dat lekkers.
doorlopend / voor iedereen
brug voor het kasteel

MiRaBElla 
Lilith
Een 18de-eeuwse imposante vrouw wordt op wieltjes 
voortgetrokken door een luidruchtige marktkramer die 
haar probeert te verkopen. Toeschouwers worden per 
drie uitgenodigd om onder haar rok plaats te nemen. 
Daar bevindt zich een fantasierijke droomwereld waar 
je verhalen van een aantal bekende schrijvers worden 
ingefluisterd.
doorlopend / voor iedereen
kasteeldomein

caMERa OBscuRa 
Theater Tieret / straattheater
Camera Obscura is een interactieve, mobiele mimeact. 
Een authentieke portretfotograaf en zijn hilarische as-
sistent lokken onschuldige voorbijgangers voor hun 
lens. Hier en daar worden kleine kantjes subtiel bij-
gewerkt of verdoezeld. Perfectie blijkt plots toch van 
deze wereld, al durft alles soms wel eens lichtjes uit 
de hand te lopen.
tussen 15.30 en 17 uur / voor iedereen
grasveld

ZwiERMOlEN
Dit jaar geen ‘rarebeestenmolen’, maar lekker ouder-
wets zwierplezier.
doorlopend / voor iedereen
kasteeldomein

ZOEktOcHt
Simple Comme Bonjour
Gluur in de kijkdozen op het domein en onthul het 
raadsel!
doorlopend / voor iedereen
start aan het infopunt in het kasteel
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SuperVlieg landt in Bornem op zondag 11 april 2010

Wat?
SuperVlieg zoeft terug door het land. Deze bruisen-de familie- en gezinshappening vol met kunsten en kunstjes landt op zondag 11 april tussen 13 en 18 uur opnieuw op het kasteeldomein in Hingene. 

Supervlieg betekent smullen van een uitgebreid  kinderkunstenbuffet. Op het menu staan dit keer theater, muziek, workshops en héél veel circus, met voorstellingen van Pol & Freddy, Maza Loco, Circlou, Shaman Festival, steltenact Himantopus Humantopus en ateliers van Cirkus in Beweging en ‘Tateljeeke. Chiro Hingene en Branst zorgen voor een hapje en een drankje. In het Buena Vista Social Café kan je een lekkere cocktail drinken.

Meer weten?
Voor meer informatie kan je vooraf terecht aan de balie van CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem, 03 890 69 30 of cultuur@bornem.be.  Bezoek ook ons ook op www.bornem.be/jeugd en www.supervlieg.be. Op 11 april is er een infopunt in de inkomhal van het kasteel.

Waar?
Alle activiteiten vinden plaats in het kasteeldomein d’Ursel, Wolfgang d’Urselstraat 9, 2880 Bornem. 

Meedoen?
Toegangsbandjes zijn vooraf te koop aan de balie van CC Ter Dilft (Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880  Bornem) en op 11 april aan de hoofd- en zij ingang van het kasteeldomein (Wolfgang d’Urselstraat en  Edmond Vleminckxstraat). De prijs is 5 euro per  persoon. Met een familiekaart van CC Ter Dilft betaal je slechts 3 euro per persoon. Met het toegangs-bandje kan je deelnemen aan alle activiteiten op het domein. 

Parkeren?
Op zondag 11 april is er ook een wielerwedstrijd in het dorp. Daarom raden wij aan om met de fiets of te voet te komen. Als je toch met de wagen bent, volg dan de parkeerwegwijzers voor SuperVlieg.

REady
Pol & Freddy / circus
Een onwaarschijnlijk straffe circusvoorstelling over 
vriendschappelijke vijandigheden, kinderlijke verwon-
dering en relativerende humor. Pol en Freddy (alias 
Sander De Cuyper en Bram Dobbelaere) brengen een 
frisse mix van jongleren, slapstick en clownerie.
van 14. 30 tot 15.15 uur en van 16.30 tot 17.15 uur / 
voor iedereen
circustent (450 plaatsen)

ExpORt
Maza Loco / circus
Twee Russische acrobaten dromen ervan wereldbe-
roemd te worden. Met hun acrobatische toeren hopen 
ze genoeg geld te verdienen voor een ticket naar het 
vermaarde ‘Cirque du soleil’ in Canada. Ze halen alles 
uit de kast, maar soms zijn dromen gewoon bedrog…
van 15.30 tot 16.15 uur / voor iedereen
circustent (450 plaatsen)

VOltica
Circlou / circus
Voltica brengt ons terug naar het einde van de 19de 
eeuw, toen men nog volop experimenteerde met de 
vliegkunst. Kettingen, tandwielen, propellers en vleu-
gels werden ingezet om de lucht in te kunnen gaan. 
Het dolkomische duo Frederique Soens en Bert Loen-
ders onderneemt een dappere poging.
van 14 tot 14.45 uur / voor iedereen
op het podium buiten, enkel bij mooi weer

BaRBiE-RaMa
Theater Tieret / theater
Barbie-rama is een kruising tussen figuren-, vertel-, 
muziek- en mimetheater. Het bestaan van een sprook-
jessprokkelaar is ondankbaar, eenzaam en hard. 
Jarenlang wetenschappelijk onderzoek heeft aange-
toond dat zo goed als al onze sprookjes berusten op 
één groot misverstand. Ze leefden nog lang, maar ge-
lukkig? Tien sprookjes, duizendeneen Barbies en één 
Ken later ken je het antwoord.
van 13.30 tot 14u15 en van 14.30 u tot 15.15 / 
vanaf 6 jaar
Casteleyn (80 plaatsen)

JEugdHaRMONiE
Jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie Con-
cordia et Amicitia / concert
Het jeugdorkest van de harmonie van Bornem brengt 
een gevarieerd programma, aan elkaar gepraat door 
twee vertellers. 
van 13.30 tot 14.15 uur / voor iedereen
circustent (450 plaatsen)

sHaMaN FEstiVal
Afsluitend concert
Shaman Festival zorgt voor een afsluiter van formaat. 
Zes muzikanten en vijf circusartiesten brengen een 
cocktail van mestizo, ska, gipsy, reggae, punk, rock en 
circus. Ze zorgen voor een ware apotheose met feest-
muziek van zowat overal ter wereld. Viva la fiësta!
van 17 tot 18 uur / voor iedereen
start buiten, einde in circustent (450 plaatsen)

aNiMatiEFilM
Gemeente Bornem i.s.m. Kidscam / 
vertoning filmpjes en uitreiking awards
In de klassen van het zesde leerjaar van de Huve-
neersbasisschool in Hingene en Wintam en van de 
OLVP lagere school in Bornem werd de voorbije maan-
den hard gewerkt. Ze realiseerden enkele bijzondere 
animatiefilmpjes rond de millenniumdoelstellingen en 
Zuid-Afrika. Tijdens Supervlieg zie je de resultaten. 
Breng zelf ook je stem uit. De beste filmpjes worden 
bekroond met de eerste echte Bornemse Millennium-
awards. 
vertoning filmpjes: doorlopend, uitreiking awards om 
16.30 uur / voor iedereen
inkomhal kasteel

RiJMEN EN dicHtEN EN OREN 
spitsEN
Bib Bornem i.s.m. vrijwilligers / 
voorlezen en zelf dichten
Vrijwilligers van de bibliotheek halen hun mooiste 
prentenboeken boven en stoppen de mooiste verhalen 
in hun vertelkast voor de allerkleinsten. Ben je al wat 
ouder en maak je zelf wel eens een rijmpje of gedicht, 
dan kan je je hier eens helemaal laten gaan. 
doorlopend / vertellen van 4 tot 7 jaar, 
poëzie van 8 tot 12 jaar
kelder kasteel

luistERlEZERBus
Bib Bornem / voorlezen
Hou zeker ook eens halt aan de Luisterlezerbus, een 
echte Lijnbus die voor de gelegenheid is ingericht als 
een knusse voorleesruimte. Gekke avonturen, een 
vleugje poëzie, wat romantiek en een flinke portie 
spanning lopen hier op wieltjes.
van 13.30 tot 14.15 uur, van 14.30 tot 15.15 uur en 
van 15.30 tot 16.15 uur / van 4 tot 8 jaar
vooraan op het kasteeldomein

HOEdJEs VOuwEN
‘Tateljeeke i.s.m. vrijwilligers
In geen tijd maak je hier je mooiste hoofddeksel uit 
een stuk bruin papier. Elvis Pompilio zou er versteld 
van staan. 
doorlopend / voor iedereen (de kleinsten kunnen wel 
wat hulp gebruiken)
tentje vooraan op het kasteeldomein

EEN gRappigE clOwN uit papiER
‘Tateljeeke
Met een kladje verf en wat papier tover je een kleur-
rijke clown tevoorschijn.
doorlopend / van 4 tot 12 jaar
Laathof

EEN ZwiERigE acROBaat
‘Tateljeeke
Knutsel je eigen lenige acrobaat en laat hem zwieren 
op een zelfgemaakte trapeze.
doorlopend / van 8 tot 12 jaar
Laathof

cREatiEF MEt playMaïs
‘Tateljeeke
Knip, kneed en plak deze kleurrijke vlokken tot leuke 
circusfiguren.
doorlopend / van 4 tot 12 jaar
Laathof

VRiENdscHapsBaNdJEs
‘Tateljeeke
Verras je vrienden en vriendinnen met een zelfgemaakt 
vriendschapsbandje. Tijdens deze workshop maak je je 
eigen uniek exemplaar.
doorlopend / van 4 tot 12 jaar
Laathof

Maak JE EigEN MuZiEkiNstRuMENt
Centrum voor muziekinstrumentenbouw
Bouw je eigen muziekinstrument. Na afloop leer je 
het bespelen en kan je thuis je eigen concertje geven. 
De allerkleinsten maken een schuiffluitje, klompje of 
schuddertje. Wie tussen 8 en 12 jaar is kan kiezen tus-
sen een tamboerijn, schuiffluit, regenpijp of rasp. 
van 14 tot 15.30 uur (4-7 jaar) en van 15.30 tot 17 uur 
(8-12 jaar). Slechts 10 deelnemers per workshop!
Laathof

ciRcustEcHNiEkEN
Cirkus in Beweging
Wie bij het zien van al dat circustalent graag zelf de 
handen uit de mouwen wil steken kan terecht bij de 
professionele docenten van Cirkus in Beweging. Zij 
leren je in een handomdraai jongleren, acrobatie of 
enkele fraaie kunstjes op de trapeze.
doorlopend / voor iedereen
grasveld voor het kasteel


