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Op zoek naar een levendige plek voor een dynamisch bedrijfsevent? Van donderdag 
20 t/m zondag 30 oktober biedt Festival Circolo 2022 een sfeervolle plek om 
relaties uit te nodigen of een personeelsuitje te organiseren! 

Ontvang jouw gasten in circussfeer
Het festivalhart van Festival Circolo is dit jaar te vinden in Spoorpark Tilburg. 
In het hartje van de stad bieden we tien dagen lang een sfeervolle plek waar 
ontmoeting en inspiratie centraal staan.

Voor groepen hebben wij diverse opties, van luxe arrangementen tot informele 
borrels, in restaurant T-Huis of in onze eigen festivalbrasserie. Zoals u misschien 
weet zijn wij in de circuswereld flexibel, dus allerlei opties zijn mogelijk. Samen 
komen we graag tot een passend arrangement voor uw gezelschap. 

Arrangementen
Tijdens Festival Circolo 2022 zijn er voor groepen vanaf 10 personen 
arrangementen te reserveren rondom deze vier topvoorstellingen.

We bieden enkele soorten arrangementen, bijvoorbeeld:
• Twee-gangen-diner in het T-Huis i.c.m. een voorstelling en (luxe) borrel na in onze 

Brasserie
• Lunch in het T-Huis i.c.m. voorstelling en (luxe) borrel na in onze Brasserie
• Voorstelling met voor- en/of achteraf een of koffiearrangement of (luxe) borrel 

in onze Brasserie

We denken graag met je mee over de invulling van een ongelofelijke middag of avond. 
Vraag ons naar de mogelijkheden, data en tarieven via sandra@festivalcircolo.nl.

Festival Circolo 2022
Circus midden in hartje Tilburg, op loopafstand van het Centraal Station. Voor jong 
en oud, het hele gezin, vriendengroepen maar zeker ook zakelijke gezelschappen. 
Met diverse tenten in het Spoorpark en satellietlocaties in de binnenstad is Festival 
Circolo één groot circusfeest in de binnenstad van Tilburg. Tijdens Festival Circolo 
2022 presenteren we van 20 t/m 30 oktober meer dan 100 circusvoorstellingen van 
de bovenste plank. Stap in een wereld vol artistieke topsporters, grensverleggers, 
waaghalzen en doorbijters.

Sono Io? __ Circus Ronaldo
Een warm en komisch duel tussen 
twee muzikale clowns.
Tent Spoorpark

Bit by Bit __ MOVEDBYMATTER
Een beeldrijk verhaal rondom een 
klassieke circustechniek: de iron jaw.
Tent Spoorpark

FIQ! __ Le Groupe Acrobatique 
de Tanger
Marokkaans circus op haar kleurrijkst in 
een speelse voorstelling.
Schouwburg en Concertzaal Tilburg 

BALLETT __ Circus Fahraway
Ongewoon en spectaculair circus met 
heftrucks, hamers en spanbanden.
Tent Spoorpark
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