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NL 
Eén podium, één spot, vijf acts. Laat je verrassen door fris werk van hedendaagse 
circusmakers. Voor de twaalfde editie van Back to Base selecteerde TENT vijf beginnende 
makers en collectieven waarvan een aantal nog in opleiding is. Zij werken met verschillende 
disciplines als jongleren, (partner)acrobatiek, cyr-wheel of contortion en hun werk kent 
invloeden uit dans, hiphop, spoken word en poëzie. Een vast onderdeel van de avond zijn de 
gesprekken na afloop in de zaal, waarin de makers feedback krijgen van het publiek. De 
avond wordt gepresenteerd door Harvey Cobb. De feedback gesprekken achteraf worden 
geleid door Benjamin Monki Kuitenbrouwer.  
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BATIST VAN BAEKEL  
Les couleurs de la forêt  

In Les couleurs de la forêt brengt Batist Van Baekel club 
Jongleren, objectmanipulatie en dans bijeen. Met zijn 
vloeiende, authentieke bewegingstaal krijgen de objecten 
een poëtische lading. Ze roepen herinneringen op aan de 
behaaglijkheid van de jeugd en aan de hindernissen die 
het opgroeien met zich meebrengt. Les couleurs de la 
forêt is een work in progress van zijn afstudeeract aan 
Codarts Circus Arts Rotterdam die in juni 2022 in zijn 
definitieve vorm zal worden gepresenteerd.  
Met zijn jugglingduo Jam Shenanigans is Batist Van Baekel 
(2000, BE) in 2022 Maker voor een week bij TENT. 
 
CONCEPT & PERFORMANCE Batist Van Baekel • FOTO 
Charlotte Hofer • CLUBS Kurt van Baekel 
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FENJA BARTELDRES 
Cyrrealism 

Het Cyr-wiel, is een enkele metalen ring die gewoonlijk in 
zijn solide en perfect ronde vorm wordt gebruikt. Voor 
Cyrrealism gebruikt Fenja haar apparaat zonder de 
schroeven, waardoor het wiebelig en onstabiel wordt en 
die perfectie in vraag stelt. Hoe we ons het leven 
voorstellen en hoe het in werkelijkheid is zijn twee 
verschillende dingen. Zo is haar wiel soms rond, dan weer 
beweeglijk als een slang en soms valt het in afzonderlijke 
stukken uiteen. Maar net als in het leven, blijkt ook hier 
de veerkracht van de vertolker die op verbluffende wijze 
steeds weer nieuwe mogelijkheden ziet in elke 
onverwachte situatie. 
Fenja Barteldres (1998, DE) is vierdejaars student aan de 
Codarts Circus Arts in Rotterdam.  
 
CONCEPT & PERFORMANCE Fenja Barteldres • OUTSIDE 
EYE Stefan Kinsman • FOTO Charlotte Hofer • THANKS TO 
Luise Hoffmann 
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LUCAS AND NATALIA  
The Secret Garden  

In The Secret Garden maken het duo Lucas and Natalia 
ons deelgenoot van een intieme verkenning tussen twee 
partners. Hun ervaring en beleving is uiterst individueel. 
Het is de vraag waar hun werelden kruisen, of zij zich 
openstellen en welke barrières zij nog moeten 
overwinnen. Met partner acrobatiek worden twee 
verhalen en bewegingskwaliteiten verweven tot een. 
Deze uiterst fysieke en gewaagde ontmoeting is vol 
contrast, goede intenties en vol nieuwe mogelijkheden.  
Lucas Chacón (1998, SP) & Natalia Koskela (1999, FI) 
vormen een duo in partner acrobatiek aan Codarts Circus 
Arts in Rotterdam. 
 
CONCEPT & PERFORMANCE Lucas Chacón • Natalia 
Koskela • FOTO Charlotte Hofer 
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SIMON GRANIT OSSOINAK 
Odd One Out 

In Odd One Out verkent Simon het concept van 
vreemdheid in relatie tot het gevoel ergens bij te horen. 
In een mix van acrobatiek, dans, threading en tekst, 
belicht de act de worsteling van het excentrieke 
personage om zich aan te passen. Wat voor sommigen 
triviaal is, is voor hem een uitdaging. Aan de andere kant 
laat hij de vreemdste situaties volkomen normaal lijken. 
Door vrijwillig de eenzaamheid op te zoeken, kan hij een 
deel van zijn frustraties achter zich laten.  
Simon Granit Ossoinak (1997, SE) is vierdejaars student 
aan Codarts Circus Arts in Rotterdam.  
 
CONCEPT & PERFORMANCE Simon Granit Ossoinak • 
FOTO Charlotte Hofer 
 
 
 
 
•  
 
 

 
 

 
 

BELLE KOK 
Knooppunt  

Voor Knooppunt liet Belle Kok zich inspireren door het 
concept van 'in de knoop zitten met jezelf’ waarbij 
iemand verstrikt raakt in de emoties. Met contortion en 
spoken word brengt Belle het gevoel over dat dit met zich 
meebrengt. Ze laat zien dat er altijd weer een uitweg is. 
Belle Kok (NL, 1995) studeerde af aan de Academie voor 
Circus en Performance Art in Tilburg in 2019. Knooppunt 
is een eerste try-out.  
 
CONCEPT & PERFORMANCE Belle Kok • MET DANK AAN 
Tato Wesselo • MET DE STEUN VAN Stichting Droom en 
Daad 
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HARVEY COBB 
Host 

Harvey Cobb is een Britse komiek, presentator en 
circusartiest. Zijn werk op het podium combineert eerlijke 
dwaasheid met absurde duisternis en mengt potsierlijke 
stand up, grove fysieke komedie en een absurde 
hoeveelheid roze regenlaarzen. Na Back to Base #10 
maakt Harvey een comeback als host van deze twaalfde 
editie. 
Harvey Cobb (UK,1999) is vierdejaars student aan de 
Codarts Circus Arts in Rotterdam. In 2022 is hij Maker 
voor een week bij TENT. 
 
FOTO Tessel Veldhorst De Schaapjesfabriek 
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BENJAMIN MONKI 
KUITENBROUWER 
Moderator  

Benjamin Kuitenbrouwer heeft zijn bijnaam Monki te 
danken aan zijn voorliefde om als acrobaat tussen 
metershoge palen heen en weer te slingeren. Hij noemt 
zichzelf circusartiest en podiumkunstenaar en voor de 
twaalfde editie is hij te gast als moderator van Back to 
Base. 

Benjamin Kuitenbrouwer (NL, 1988) is huismaker voor 
TENT en maakt voorstellingen waarin hij circus inzet als 
bemiddeling tussen de dingen die hem dagelijks 
bezighouden. Op dit moment is dat bijvoorbeeld ons 
mensbeeld en de overtuiging dat die nodig aan 
verandering toe is. 

FOTO Bart Wierinckx 
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One stage, one spot, five acts. Be surprised by the fresh work of contemporary circus 
makers. For the twelfth edition of Back to Base, TENT selected five up-and-coming makers 
and collectives, some of whom are still in training. They work with various disciplines such as 
juggling, (partner) acrobatics, cyr-wheel or contortion and their work is influenced by dance, 
hip-hop, spoken word and poetry. A regular feature of the evening are the post-screening 
discussions in the auditorium, during which the makers receive feedback from the audience. 
The evening is presented by Harvey Cobb. Benjamin Monki Kuitenbrouwer will lead the 
feedback discussions afterwards.  
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BATIST VAN BAEKEL  
Les couleurs de la forêt  

In Les couleurs de la forêt, Batist Van Baekel brings 
together juggling, object manipulation and dance. With 
his fluent, authentic movement idiom, the objects gain a 
poetic charge. They evoke memories of the comfort of 
youth and of the hurdles involved in growing up. Les 
couleurs de la forêt is a work in progress of his graduation 
act at Codarts Circus Arts Rotterdam, which will be 
presented in its final form in June 2022.  
With his juggling duo Jam Shenanigans, Batist Van Baekel 
(2000, BE) is Maker for a Week at TENT in 2022. 
 
CONCEPT & PERFORMANCE Batist Van Baekel • PHOTO 
Charlotte Hofer • CLUBS Kurt van Baekel 
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FENJA BARTELDRES 
Cyrrealism 

The Cyr-wheel is a single metal ring that is usually used in 
its solid and perfectly rounded form. For Cyrrealism, 
Fenja uses her apparatus without the screws, making it 
wobbly and unstable, and questions that perfection. How 
we imagine life and how it is are two different things. 
Thus, her wheel is sometimes round, sometimes agile like 
a snake, and sometimes it disintegrates into individual 
pieces. But just like in life, here, too, the resilience of the 
performer shows itself, who in an amazing way always 
sees new possibilities in every unexpected situation. 
Fenja Barteldres (1998, DE) is a fourth-year student at 
Codarts Circus Arts in Rotterdam.  
 
CONCEPT & PERFORMANCE Fenja Barteldres • OUTSIDE 
EYE Stefan Kinsman • PHOTO Charlotte Hofer • THANKS 
TO Luise Hoffmann 
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LUCAS AND NATALIA  
The Secret Garden  

In The Secret Garden, Lucas and Natalia take us on an 
intimate exploration between two partners. Their 
experience and perception are highly individual. The 
question is where their worlds cross, whether they open 
and what barriers they still must overcome. With partner 
acrobatics, two stories and movement qualities are 
interwoven into one. This extremely physical and daring 
encounter is full of contrast, good intentions, and new 
possibilities. 
Lucas Chacón (1998, SP) & Natalia Koskela (1999, FI) form 
a duo in partner acrobatics at Codarts Circus Arts in 
Rotterdam. 
 
CONCEPT & PERFORMANCE Lucas Chacón • Natalia 
Koskela • PHOTO Charlotte Hofer 
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SIMON GRANIT OSSOINAK 
Odd One Out 

In Odd One Out, Simon explores the concept of oddness 
and its relation to belonging. In a mix of acrobatics, 
dance, threading and text, the act highlights the eccentric 
character's struggle to fit in. What is trivial for some is a 
challenge for him. On the other hand, he makes the 
strangest situations seem perfectly normal. By voluntarily 
seeking solitude, he can release some of his frustrations. 
Simon Granit Ossoinak (1997, SE) is a fourth-year student 
at Codarts Circus Arts in Rotterdam.  
 
CONCEPT & PERFORMANCE Simon Granit Ossoinak • 
FOTO Charlotte Hofer 
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BELLE KOK 
Knooppunt  

For Knooppunt, Belle Kok was inspired by the concept of 
‘being tied up with yourself’, whereby someone gets 
tangled up in the emotions. With contortion and spoken 
word, Belle conveys the feeling that this brings. She 
shows that there is always a way out. 
Belle Kok (NL, 1995) graduated from the Academy for 
Circus and Performance Art in Tilburg in 2019. Knooppunt 
is a first try-out.  
 
CONCEPT & PERFORMANCE Belle Kok • THANKS TO Tato 
Wesselo • SUPPORTED BY Stichting Droom en Daad 
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HARVEY COBB 
Host 

Harvey Cobb is a British comedian, host, and circus 
performer. His work onstage combines honest silliness 
with absurd darkness and blends ludicrous stand up, 
gangly physical comedy, and an absurd amount of pink 
rain boots. After Back to Base #10, Harvey makes a 
comeback as host of this twelfth edition. Harvey Cobb 
(UK,1999) is a fourth-year student at Codarts Circus Arts 
in Rotterdam. In 2022 he is a Maker for a week at TENT. 
 
PHOTO Tessel Veldhorst De Schaapjesfabriek 
 
 
 
 
 
 
 
•  

 
 

 
 

BENJAMIN MONKI 
KUITENBROUWER 
Moderator  

Benjamin Kuitenbrouwer owes his nickname Monki to his 
penchant for swinging back and forth between metres-
high poles like an acrobat. He calls himself a circus artist 
and stage performer, and for the twelfth edition he is the 
guest of honour of Back to Base. 
Benjamin Kuitenbrouwer (NL, 1988) is house maker for 
TENT and makes performances in which he uses circus as 
an intermediary between the things that occupy him 
every day. Now, for example, this concerns our view of 
mankind and the conviction that it needs change. 

PHOTO Bart Wierinckx 

 


