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Zonclag I februari, 15u, eC't Veimdel

Compagnie D'irque & Fien worden dé ambassadeurs genoemd van het Belgische circus. Zowel op scène als in het
dagelijks leven zijn de twee bedenkers en spelers, Dirk Van Boxelaere en Fien Van Herwegen, een complementair
creatief duo. Hij is de circusartiest en zij de pianiste... samen zorgen ze voor een spectaculair schouwspell Onmis-
kenbaar dromerig, grappig en voor iedereen die er zin in heeft.

Waaro¡n rnoct de É"{æilcnaar zcåqer kürffien [<ijken næar de
voorsteåling'5ol Eónrçl'?
Fien (pianiste): ledereen die zin heeft om verrast
en geprikkeld te worden, zich graag verwonderd erl
verbonden voelt zal blij zijn erbij te zijn! We spelen
hoofdzakelijk in het buitenland, dit is dus de uitgelezen
kans om ons in Belgiè te komen ontdekken.
Dirk (circusartiest): Vandaag hebben we het nodig
om even te ontsnappen uit het dagdagelijkse, een
moment waar iedereen welkom is om te ontdekken en te
ontmoeten... te verbinden. Een voorstelling over ontmoe-
tingen, samen een weg zoeken, elkaar verstaan en ervoor
gaôn.

Welk effeet heef? de loeatie oB ele vool,steiling c¡r hct
pul[:líek?
Dirk: Elk speelmoment is anders. Het is telkens een
uitdaging om een nieuw publiek te ontdekken en te
bespelen en vooral: zelf onze 'plek'te vinden. Het zorgt
ook voor heel wat verrassingen onderweg. Spelen op
een binnenkoer van een kasteel in Frankrijk of voor
een uitverkochte zaal van I.OOO personen in Taiwan...
We maken wel wat mee, ja. Maar het fijnste is toch de
glinstering in de ogen van het publiek wanneer we hen
na de voorstelling begroeten. Ogen die glinsteren van
geluk, ontroering, verwondering en blijdschap.

Þe 'appel' is een obieet eJaË herhaældelijl< terulgkeert ln
jullie voorstellång" Vdaãrûffi een a¡lpel?
Fien: (lachend) lnderdaadl We eten gewoon graag
appels. Geen idee meer hoe de appel er tijdens de
creatie is ingeslopen, maar Dirk geniet er in ieder geval
om na de voorstelling de appel smakelijk op te eten!

Wat doe jc or"¡r je voor te &:¡ereíeJen op elc voorsÈellíng
5ol Bérnol?
Fien: Doordat we zoveel spelen op zoveel verschillende
locaties, zowel in het binnen- als buitenland zijn er geen
echte 'repetities' meer. Thuis traint Dirk nog zijn kunstjes
in de lucht. We zijn zelfs zo gedreven (lacht) dat we
een plafond van één kamer hebben uitgebroken om
voldoende hoogte te hebben.
Dirk: Er is heel wat praktische voorbereiding: het plannen
van de tournee, het boeken van de trein- of vliegtickets
voor ons en de techniekers, het herstellen van het
decor... Dus er komt aardig wat bij kijken. Maar eenmaal
de voorstelling start, is het puur genieten. En we kijken
er nu al naar uit om het podium van CC 't Vondel te
beklimmen.
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