
Eén podium, één spot, vijf acts en deze keer: één stream. Laat je verrassen door 
fris werk van hedendaagse circusmakers. Tijdens Back to Base zien we jong talent 
vaak voor het eerst buiten de context van de opleiding. De doorgewinterde 
makers proberen nieuw materiaal uit. Publiek en makers kunnen met elkaar in 
gesprek waardoor de artiesten hun acts verder kunnen ontwikkelen.  
De avond wordt ingeleid door TENT directeur Rosa Boon en gepresenteerd door 
Harvey Cobb (Headless cabaret). Achteraf vindt een nagesprek plaats, onder 
leiding van Do Verschragen (Circusbende). Daarna is het mogelijk om de artiesten 
persoonlijk te spreken in aparte Zoomrooms. 
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INFO & TICKETS > 
€8,- één persoon 
€14,- groep 
 

BACK TO BASE #10 
29.05.2021 • 20:30 
LIVESTREAM 

LINE_UP 
TÊTE-BÊCHE • David Mupanda • Marieke Thijssen • 
Wilko Schütz • hand-to-hand trio 
TOBI & FINN • Tobias Kämpfer • Finn Waltersmann • 
clubjongleerduo 
LILY&JANICK • Lily Schlinker • Janick Kremer 
• hedendaags partner acrobatisch duo  
COMPAGNIE KAIROS • Femke Luyckx • aerial & dance 
LES PAYENKES UTOPISTES • Saphia Loizeau • Samuel 
Rhyner • music & circus 
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LILY&JANICK 
Zwischen  
  

Lily Schlinker (DE, 1999) en Janick Kremer (DE, 
1996) vormen samen Lily&Janick, een hedendaags 
partner acrobatisch duo dat momenteel Circus 
studeert in hun 3e jaar aan Codarts - Hogeschool 
voor de Kunsten in Rotterdam. In hun nieuwe creatie 
Zwischen (werktitel) verkennen ze de grens tussen 
dans en circus - partnering en hand to hand. Door uit 
de verticaliteit van de klassieke hand-to-hand techniek 
te breken, ontstond de ruimte om een dynamisch 
maar teder partnering bewegingsconcept te creëren 
dat op het podium wordt verkend. 

CONCEPT • PERFORMANCE Lily Schlinker • Janick Kremer 
 

• 

 

 
 

COMPAGNIE KAIROS 
Wild Horse 

Femke Luyckx (BE, 1979) studeerde aan de Fontys 
dansacademie (Bachelor Dance, 2001) in Tilburg en 
zit momenteel in haar laatste fase Master 
Choreography (joint MA: Codarts+Fontys). Ze leerde 
zichzelf luchtacrobatiek, circus en verticale dans. 
Wild Horse is een voorstelling over (on)geduld. 
Over (geen) tijd hebben, over het (geen) tijd nemen. 
Want mogen we ons nog wel vervelen, en kúnnen we 
nog wel gewoon 'zijn'? Is daar nog tijd voor, willen 
we de tijd er nog voor opbrengen? Als visuele poëzie 
een implosie veroorzaakt, ren je hard weg of blijf je 
liever nog even zitten? Naar de woorden van 
Virginia Woolf: Er is geen ontkomen aan het wilde 
paard in ons. 
 
CONCEPT • CHOREOGRAFIE • DANS Femke Luyckx VORMGEVING 
Eva Koopmans LICHTONTWERP Uri Rapaport FOTO Karsten Stouten 

 



 
 

TÊTE-BÊCHE 
Carmen  
  

Het hand-to-hand trio David Mupanda (NL, 1992), 
Marieke Thijssen (NL, 1987) en Wilko Schütz (DE, 
1988) vormen samen Tête-Bêche. Ze studeerden 
allen af aan de Codarts Circus Arts tussen 2015 en 
2017.  
In deze korte act wordt onderzocht hoe Tête-Bêche 
een geheel eigen signatuur kan ontwikkelen als trio. 
Ze werken aan de kwaliteit en het ritme van de 
beweging, hoe ze onze acrobatische vaardigheden 
kunnen integreren en hoe dit samen een verhaal kan 
vertellen. Het werk dat ze laten zien is in 
ontwikkeling en weerspiegelt waar ze op dit moment 
staan. 

COMPOSITION Tête-bêche PERFORMERS David Mupanda • Marieke 
Thijssen • Wilko Schütz MUZIEK Jonathan Bonny KOSTUUMS Marieke 
Thijssen OUTSIDE EYE Max Pervakov • Tarek Rammo • Emilie van 
Dyke • Menno van Dyke FOTOGRAFIE Bas Duijs Fotografie 

 

• 

 

 
 

TOBI & FINN 
Motus 

Tobias Kämpfer (DE, 1996) en Finn Waltersmann 
(DE, 1997) vormen samen het clubjongleerduo TOBI 
& FINN. Ze studeren momenteel aan Circus Arts aan 
Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. 
Met Motus presenteren ze een work in progress van 
hun afstudeeract. 
Het publiek is getuige van een gesprek tussen twee 
vrienden die elkaar goed kennen. Ze lijken het echter 
niet met elkaar eens te zijn, totdat ze zich realiseren 
dat geen van beide ideeën beter is. Ze stellen vast 
dat samenzijn en het aangaan van een uitdaging 
alleen kan door ruimte te geven aan individualiteit en 
gebruik te maken van elkaars sterke punten. 
 
CONCEPT • PERFORMANCE Tobias Kämpfer • Finn Waltersmann 
OUTSIDE-EYE Hanna Mampuys • Bram Dobbelaere 

 
 



 
 

LES PAYENKES 
0-Zero, deel 2 - Piano 
  

Saphia Loizeau (FR, 1995) studeerde in 2017 af aan 
de Academie voor Circus en Performance Art in 
Tilburg (ACaPA). Haar hoofddiscipline is trapeze 
zwaaien, maar ze doet ook acro-dans, en Cyr wheel 
duo. Ook Samuel Rhyner (CH, 1995) studeerde af 
aan ACaPA (2020) en doet acro-dans en Cyr wheel. 
Naast circus, zijn ze allebei muziekliefhebbers en 
spelen ze verschillende instrumenten. Zo besloten ze 
te werken aan de link tussen geluid en beweging. In 
dit korte stuk, dat deel uitmaakt van een langer stuk 
genaamd O-zero, zie je hun eerste onderzoek naar 
hoe deze twee kunsten samen te voegen, en de 
beweging niet alleen te laten ondersteunen door de 
muziek, maar beide essentieel te laten zijn voor 
elkaar.  

CONCEPT • PERFORMANCE Saphia Loizeau • Samuel Rhyner MUSIC 
Chilly Gonzales – Carnaval 
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HARVEY COBB 
Host 

Harvey Cobb is een Britse Comedian en Circus 
Performer, momenteel gevestigd in Rotterdam. Hij is 
jongleur met Roze Laarzen, bedenker van The 
Headless Cabaret, en student aan Codarts Circus 
Arts. Meestal zie je Harvey in een eigenaardige mix 
van absurde komedie vermengd met potsierlijke 
laarzenmanipulatie, maar deze Back to Base is hij je 
gastheer op blote voeten en neemt hij je via je 
scherm mee in de wondere wereld van het circus. 
 
 
• 

 



 
 

DO VERSCHRAGEN 
Moderator 

Do Verschragen (NL, 1990) is dol op wandelen en 
klimmen, eten en lezen en reist de hele wereld rond. 
Ze heeft literatuurwetenschappen gestudeerd en een 
master afgerond in New Media & Digital Culture. Do 
kwam in aanraking met nieuw circus tijdens het 
straattheaterfestival Chalon dans la Rue. 
Overrompeld door deze kunstvorm heeft ze zich 
helemaal ondergedompeld, zo nam ze het initiatief 
om het experimentele Jetlag Festival naar Amsterdam 
te halen. En ze stelde de circus- en 
theaterprogrammering van Landjuweel en ADM 
Festival samen. Met Chiva Bons aan haar zijde is ze 
de oprichter van Circusbende Festival. 
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