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EKE (NAZARETH) 
zaterdag 3 en zondag 4 september 2016 

 

BROUWSELS OP STRAAT 
22° internationaal festival voor straat- en circuskunsten 

met marché aux bons vivants 
www.brouwselsopstraat.be 

 
 
 
Jaarlijks, gedurende het eerste weekend van september, organiseert Vriendenkring 
Eke Dorp vzw het internationaal straattheaterfestival ‘Brouwsels op straat’ in Eke. 
 
Met meer dan 10.000 bezoekers en een zeer divers programma van straat- en 
circuskunsten, gecombineerd met een marché aux bons vivants, is dit evenement 
uitgegroeid tot één van de belangrijkste toeristische gebeurtenissen in de regio. 
 
Dit jaar gaat ‘Brouwsels op straat’ al door voor de 22° keer. 
 
Twee dagen lang overspoelen circusartiesten uit de hele wereld het dorpscentrum 
van Eke: acrobaten, steltenlopers, clowns, jongleurs, vuurspuwers, 
straatmuzikanten enz. 
 
‘Brouwsels op straat’ biedt ook steeds kansen aan nieuw en jong talent. 
 
Allen bezorgen ze u verrassende en onvergetelijke momenten. 
 
Dit is enig voor een kleine gemeente en dat maakt dit festival sinds 1995 zo heel 
bijzonder in Vlaanderen. 
 
Op enkele jaren tijd is ‘Brouwsels op straat’ dan ook uitgegroeid tot een nationaal 
en internationaal erkende manifestatie. 
 
 

MARCHÉ AUX BONS VIVANTS 

‘Brouwsels op straat’ is 
genieten. Genieten van straat- 
en circus-kunsten, maar ook van 
muziek en cultuur, van 
artisanale creaties en culinaire 
hoogstandjes. 
 
De ‘marché aux bons vivants’ 
doet u watertanden en vingers 
aflikken. 
 
Terwijl u proeft van deze 
geneugten des levens scheert 
een nieuwe verrassing langs u 
heen of wordt u onverwacht op 
de schouder getikt. 
 
Deze markt voor levensgenieters 
heeft plaats in heel het 
dorpscentrum en doet u even 
verpozen na een spetterend 
spektakel. 
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BROUWSELS OP STRAAT … 
HET CENTRUM VAN EKE TWEE DAGEN LANG OP ZIJN KOP 

‘Brouwsels op straat’ is een weekend lang een totaalgebeuren in het dorp. 
Het dorpscentrum wordt volledig ingenomen door straattheater, circus en marché 
aux bons vivants. 
 
Talrijke mobiele en vaste acts confronteren overal en voortdurend het publiek met 
diverse animaties en circuskunsten. 
 
‘Brouwsels op straat’ is een tweedaags festival met een avondprogramma op 
zaterdag en een namiddagprogramma op zondag. 
 
Het programma start telkens 
met diverse kleinere optredens. 
 
Geleidelijk aan trekt het festival 
zich op gang en starten de vele 
animaties en acts. 
 
‘Brouwsels op straat’ brengt op 
zaterdagavond heel wat 
vuurspektakels en heeft ook 
aandacht voor de kleinsten. 
 
Diverse optredens zijn speciaal 
voor hen bedoeld. 
 
Het festival neemt het ganse 
dorpscentrum in en zorgt voor 
meerdere speelplekken voor de 

artiesten met zittribunes voor het 
publiek. 
 
‘Brouwsels op straat’ is een 
samenwerking van meerdere 
verenigingen en organisaties. 
 
‘Brouwsels op straat’ is maat-
schappelijk betrokken met een 
speciaal oog voor het ‘sociaal’ 
circus. 

www.brouwselsopstraat.be 

http://www.brouwselsopstraat.be/
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PERS 
‘Brouwsels op straat’ krijgt elk jaar ruime aandacht in de media. 
Het is dan ook een uniek festival in de regio en heeft vele troeven. 
 
De geschreven pers is elk jaar paraat om zowel voor als na het 
festival uitvoerig verslag uit te brengen. Radio 2 en AVS regionale 
televisie zijn belangrijke mediasponsors. 
 
Radio 2 wijdt elk jaar bijzondere aandacht aan ‘Brouwsels op 
straat’. AVS is meestal aanwezig en brengt verslag uit in haar 
uitzendingen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPONSORING 
‘Brouwsels op straat’ genoot al financiële steun van gemeentebestuur Nazareth, provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Lotto, CERA, 
Toerisme Leiestreek en Toerisme Oost-Vlaanderen. 
 
Elk jaar zijn talrijke private sponsors bereid dit uniek gebeuren te ondersteunen. Hiermee stellen zij zich met hun naam, logo of 
product aan het grote publiek voor. Deze inkomsten gaan volledig naar de uitkoopsommen van de vele binnen- en buitenlandse 
groepen die deelnemen. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd tot de verspreiding van de podiumkunsten. 

 

PUBLICITEIT 
Een intensieve reclamecampagne zorgt voor 
ruime bekendmaking. 
 
 1.000 affiches 
 10.000 flyers 
 advertenties dagbladen, magazines, 

streekbladen (300.000 ex.) 
 vensteraffiches wagens 
 4.500 publiciteitskrantjes in de gemeente 
 reclameborden 
 spandoeken 
 elektronische mailings 
 sociale media strategie 
 radio en tv 
 2.000 programmafolders 
 website 
 persteksten en persconferentie
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BROUWSELS OP STRAAT VAN 1995 TOT NU 
Van bij de start tot nu waren in Eke al meer dan 500 artiesten, groepen en gezelschappen van over de hele wereld te gast. Zij 
brengen telkens hun beste stunts, acrobatie, humor, clownerieën, vuuracts en zoveel meer tot bij u. 
 
Artiesten uit volgende landen waren bij ons al te gast. 

 Angola 

 Argentinië 

 Australië 

 België 

 Brazilië 

 Canada 

 Chili 

 Cuba 

 Duitsland 

 Finland 

 Frankrijk 

 Groot-Brittannië 

 Israël 

 Italië 

 Mexico 

 Nederland 

 Nieuw Zeeland 

 Noorwegen 

 Oostenrijk 

 Portugal 

 Schotland 

 Senegal 

 Slovenië 

 Spanje 

 Tajikistan 

 Verenigde Staten van Amerika 

 Zuid-Korea 

 Zweden 


