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INTERVIEW
EMILIE WEISSE    Haar eerste circustheatervoorstelling Be Kind beleefde vorige maand 
de Rotterdamse première. 15
GERMAIN BOURQUE    Zat in 1992 in de orkestbak bij de gezamenlijke tournee van circus Knie 
en Cirque du Soleil. Nadien componeerde de Canadees met regelmaat voor Knie en vervolgens 
Arlette Gruss. ‘Door mijn carrière als muzikant in Europese circussen heb ik samengewerkt met 
artiesten van over de hele wereld.’    26
MARC BOON    ‘Met Sint in de Piste is mijn circuswerk eigenlijk begonnen. We ondervonden 
dat tieners niet meer naar Sinterklaas wilden komen, maar wel van circus wilden blijven 
genieten. Zo ontstond Wintercircus Vlaanderen.’  Het circusverhaal van een voormalig 
schooldirecteur.   36

LOGBOEK
CIRCUSARTIEST OP ZEE    De jonge Nederlandse circusacrobaat Sander Boschma is een 
veelzijdig artiest. Na zijn afstuderen aan ACaPA werkte hij onder meer in de pistes van 
Le Cirque du Noël in Zuid-Frankrijk en het Magic Circus. Speciaal voor De Piste hield Sander 
een logboek bij van zijn belevenissen op een cruiseschip.  12

RECENSIES
LILLE    Wesley Williams was op zijn bijna tien meter hoge eenwielfiets één van de sensaties 
in de show van La Grande Fête Lilloise du Cirque in de Noord Franse stad Lille. De springplank-
acrobatiek van de Hongaarse Kevin Richter en de vrijheid van zijn vader waren daar de 
absolute topnummers.   6
NAMEN   Hier imponeerde tijdens het Circusfestival Namen Robert Stipka met de paarden 
van Louis Knie jr. De door de wol geverfde Wolf Brothers vermaakten het publiek met slapstick 
en parodieën.   10
MEDRANO    Directeur Raoul Gibault ontwikkelde voor zijn circus de gloednieuwe show Océana, 
de Odysse van het circus. In de piste geen water, hoewel de naam van de show dat wel doet 
vermoeden.  11
HÖHNER ROCK & ROLL CIRCUS    De muzikale circusshow trekt al jaren volle tenten in 
enkele Duitse steden. Nu kwam het enthousiaste stampubliek naar Viváce, de 20e editie, 
een voorstelling waarin Rock & Roll, Duitse meezingers en circusacts op een geweldige manier 
met elkaar zijn verweven.   22
ALEXANDRE EN ZOON NICOLAS BOUGLIONE    Reizen sinds kort met eigen circussen in 
Wallonië. Nicolas afficheert zijn circus als Circabaret, terwijl zijn vader zijn tenten weer op de 
vertrouwde standplaats bij het Atomium in Brussel heeft opgebouwd. Vader en zoon bieden 
traditionele familieprogramma’s.  42 
 ITALIAANSE CIRCUSIMPRESSIES    Niet alleen circusprofessionals hebben grote waardering 
voor het altijd sterke Circusfestival in de stad Latina. Sfeer en afwisseling bieden Circo 
Millennium van de broers Prin en Circo Incanto van de familie Carbonari.  44
ARLETTE GRUSS     De mastodont van het Franse circus levert met de nieuwe show 
Extravagant een boeiend familiespektakel met groots geënsceneerde ensemblenummers, 
puike acrobaten, Franse clowns en een klassieke cavalerie met prachtige hengsten.   50

ACTUEEL
OVERZICHT WINTERCIRCUSSEN    Alle informatie van de artiesten tot de data weer 
in één overzicht bijeen.  24
MINIATUURHOEK    Over de modelbeurs in Oer-Erkenschwick begin november waar de 
meeste modelbouwers een meedogenloos gevoel hanteren voor detailleringen naar model 
van de echte circussen.  48
CIRCOTHEEK    Boekenpagina met onder meer recensie autobiografie Bernhard Paul                52
CIRCUSNIEUWS  56

FOTO-ESSAY 
CIRCUSBEER NATASCHA    Fotograaf Loek Buter volgde zeven jaar circusbeer Natascha 
en haar bazin, de voormalige circusdresseuse Maxi Niedermeyer, die na een lange 
circuscarrière rust en ruimte vonden in de buurt van Anna Paulowna. Met deze serie won 
Loek Buter de Zilveren Camera 2022.   32
HET CIRCUS VAN:    Jan van Veldhoven stond te midden van zijn verzameling clownerie 
voor de camera van Marina Marinkovic. Jan weet alles van hofnarren, witte clowns en 
domme augusten.     47

HISTORIE
MARTHA LA CORSE    Zij was het eerste idool van de Franse acteur en circusdirecteur 
Jean Richard. Martha la Corse was in het begin van de vorige eeuw een alom bewonderde 
dompteuse.              18
JACQUES SCHUITENVOERDER    Wilde al vroeg een beroemd artiest worden. Oscar Carré 
gaf hem die kans. Na het tragische treinongeluk van circus Carré kreeg zijn leven een andere 
wending.    54

ACHTERGROND  
HUISREGELS    Het management van circussen hanteert vaak huisregels voor het goed laten 
functioneren van de werk-, woon-, en leefgemeenschap. In deel 1 gaat het over de huisregels 
bij Carl Hagenbeck.   40
ECHO     Na een roerige periode lijkt voor Cirque du Soleil het tij te keren met de show 
Mad Apple. De jonge regisseur Mukhtar werkt inmiddels hard aan de nieuwe show Echo  20
DE LADDER VAN DE DOOD    Deze oude, maar inmiddels zeldzame en spectaculaire act 
is hoogtepunt in de show van Cirque Franco Italien in Frankrijk  30 
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