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Verslag

1. Inleiding
Festival Circolo vond in 2022 haar nieuwe thuis in het Tilburgse Spoorpark. 
Al vanaf het moment dat gestart werd met de bouw van de tenten kwamen 
nieuwsgierige Tilburgers een kijkje nemen en toen ACAPA-studenten op locatie 
repeteerden voor hun gratis toegankelijke openluchtvoorstelling leek het festival 
al begonnen. Circolo werd meer dan gastvrij onthaald door de Spoorpark 
organisatie en al haar samenwerkingspartners. Het Spoorpark voelt dan ook als 
een warm bad.

De keuze om het mooie, lommerrijke Leijpark in te wisselen voor het dynamische 
stedelijke Spoorpark in het centrum van de stad pakte in alle opzichten geweldig 
goed uit. Geholpen door mooi herfstweer en de uitstekende bereikbaarheid 
wisten velen de weg naar Circolo op deze nieuwe locatie te vinden. Het 
festivalterrein met zijn circustenten, horeca en attracties trok een gevarieerder 
publiek dan ooit tevoren in een zeer vriendelijke, ongedwongen en ontspannen 
sfeer.
Spontane bezoekers maakten kennis met nieuwe circusvormen door de gratis 
optredens in het imposante Cirkelgewelf en de korte, speciaal voor het festival 
gemaakte circusperformance van studenten van de circusopleiding ACAPA. Een 
deel liet zich verleiden tot het kopen van een kaartje voor een kleine of grotere 
voorstelling en mengde zich in de voorstellingstenten met ‘ervaren’ Circolo 
bezoekers. Samen ervaarde men waarom wij onze liefde aan het circus hebben 
verklaard.

We hebben die liefde verklaard omdat circus juist nu belangrijk is. 

‘Niet alleen als welkome afleiding in een stressvolle wereld, maar 
vooral om die werkelijkheid in een nieuw daglicht te plaatsen. Door 
de verhalen die artiesten in de spotlights zetten, de antwoorden 
en troost die ze bieden. Daar waar en universeel verhaal verteld 
wordt dat ons allemaal aangrijpt, los van achtergrond of taal. Een 
plek waar we ons allemaal welkom voelen, los van gender, geaardheid, 
bestedingsruimte of fysieke mogelijkheden.
Waar mensen gezien en gehoord worden, niemand achterblijft in de 
coulissen en we allemaal een plaats hebben in de schijnwerpers.’ 
(uit welkomstwoord programmaboekje)

Op het zonnige terras of langs het warme kampvuur ontmoetten publiek, 
medewerkers en artiesten elkaar om te genieten van de heerlijke Circolo-sfeer en 
na te praten over de voorstellingen. Circolo bleek opnieuw een liefdesnestje voor 
het hedendaagse circus.
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2. Programma
Festival Circolo presenteert jaarlijks een ruime blik op de nieuwste 
ontwikkelingen in het hedendaagse circus met een mix van toegankelijke 
producties naast experimenteel werk van jonge talenten en van 
circusvernieuwers.
Vanuit de traditie van het circus legt Circolo bewust het zwaartepunt op 
producties die voor de tent zijn ontwikkeld, bij voorkeur in een circulaire 
opstelling. Deze voorstellingen concentreren zich in tenten in het Spoorpark, 
maar daarnaast worden (theater)zalen en andere locaties in de stad bespeeld. 

In 2022 kwamen Circus Ronaldo en Zirkusspektakel FahrAwaY met hun eigen tent 
naar Tilburg. Beide gezelschappen waren met andere producties al eerder te zien 
op Circolo te zien; dit jaar verkochten ze bijna al hun voorstellingen uit.  Ook de 
grensverleggende producties BitByBit van Collectif Malunés/MovedbyMatter 
en Exit van Circumstances bleken grote hits en trokken volle tenten. Allemaal 
gezelschappen waar Circolo zich aan verbonden heeft en die door regelmatige 
terugkeer op het festival steeds meer naam opbouwen.

Circus wordt nog sterk gedomineerd door witte, westerse cis-mannen 
maar producties waar makers/artiesten met een ander gender of culturele 
achtergrond bepalend zijn nemen toe. Circolo programmeert bewust dergelijke 
producties om de grote diversiteit in het hedendaagse circus te tonen. 
Zo was dit jaar de Marokkaans/Afrikaanse Groupe Acrobatique de Tanger 
in Schouwburg Tilburg te zien met FIQ! dat verhaalt over de veranderende 
Marokkaanse  samenleving. De Syrisch/Spaanse artiest Amer Kabbani bracht een 
voorstelling over zijn herinneringen aan zijn vaderland dat door de oorlog in puin 
lag. De Drag-circusartiesten van House of Circus kregen van Circolo de vrije hand 
om 2x een Queer-night in te vullen.

Met deze producties werd voor een deel nieuw en ander publiek aangetrokken.



6

Heel jong en nieuw publiek werd ook getrokken met Be Kind van Emilie Weisse/
Tent Circustheaterproducties. Deze voorstelling speciaal voor baby’s van 6 tot 18 
maanden speelt in op de zintuigelijke ontwikkeling van jonge kinderen en vormt 
de eerste theatrale ervaring voor hen.

Ook door samenwerking met Kamerata Zuid werd nieuw klassieke muziekpubliek 
aangeboord. Op initiatief van artistiek leider Frank Adams en performer Inez 
Wolters werd l’Histoire du Soldat van Stravinsky gecombineerd met circus 
uitgevoerd door Julia Campistany. Festival Circolo co-produceerde deze 
voorstelling die 2 speelbeurten kreeg in Concertzaal Tilburg.

Circolo heeft inmiddels een flinke traditie ontwikkeld in het presenteren van 
nieuw circustalent. Deels van makers en gezelschappen die vanuit Nederland 
opereren, maar ook van internationaal talent dat via het Europese Circusnext-
project wordt geïdentificeerd. Hele nieuwe of kwetsbare voorstellingen vinden 
plek in Theater de Nieuwe Vorst, anderen krijgen plek in de Fontys Arena. 
Dit jaar stond via CircusNext de Spaanse Elena Zanzu op het programma en 
kwamen uit het Keep-an-Eye traject Framing Effect, Cie Heïn?, Tom Begeault en 
Laurence Felber voort. Circumstances is het gezelschap van Piet van Dycke en hij 
wordt ondersteund door PLAN-Brabant met Festival Circolo als mentor. Camiel 
Corneille presenteerde met een drieluik en expositie een groot deel van de 
opbrengst van zijn Nieuwe Makers traject.

De Fontys Arena was verder het domein voor cross-overproducties van 
studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten en voor de finale van de BNG 
Bank-circusprijs; dit jaar gewonnen door Harvey Cobb.
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De nieuwe festivallocatie betekent dat er een hele andere dynamiek op het 
festivalterrein ontstaat. Meer dan op de eerdere Circolo-locaties komt publiek 
gewoon een kijkje nemen zonder al een kaartje te hebben voor een van de 
voorstellingen. Dat betekent dat we daarop inspelen met gratis toegankelijk 
programma en korte voorstellingen met een lage entreeprijs, maar ook meer 
rekening moeten gaan houden met de opbouw van de programmering. Minder 
toegankelijke of wat abstractere voorstellingen moeten zoveel mogelijk elders 
of in de avond gezet worden. Het blijkt dat publiek zich niet altijd even goed 
informeert over het aanbod en dan met de verkeerde verwachting in een wat 
minder geschikte voorstelling terecht komt.

De gebruikelijke locatie voorstelling van 2e jaars ACAPA studenten werd dit jaar 
anders ingevuld. Nu met een korte gratis toegankelijke voorstelling die 2 x per 
dag speelde bij de entree van het Spoorpark. Dat bleek een gouden greep en trok 
elke keer opnieuw veel publiek. De voorstelling viel zo in de smaak dat meerdere 
mensen vele malen terugkwamen om opnieuw te kijken.

Ook het in 2021 voor de eerste keer ingezette Cirkelgewelf groeide uit tot een 
veel belangrijker element dan voorzien. Niet alleen de momenten van oprichten 
en neerhalen van het gewelf bij het begin en einde van de festivaldag werden 
intensief bezocht, maar het publiek participeerde ook enthousiast in dat ritueel. 
Ook de korte performances van artiesten die zich via een open-call hadden 
gemeld trokken veel kijkers.
Via deze gratis voorstellingen kunnen mensen kennismaken met het hedendaagse 
circus en verleid worden tot het bezoeken van betaalde voorstellingen. Tevens 
biedt het veel jonge artiesten de mogelijkheid om speelervaring op te doen en om 
voor publiek nieuwe dingen uit te proberen.
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Verdiepingsprogramma
Seminar

Voorafgaand aan het festival organiseert Circolo in samenwerking met Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten een seminar met als overkoepelend thema: 
Dramaturgy of the body. Het seminar bestaat uit een keynote, een gesprek met 
een aantal makers en vervolgens actieve workshops. Het seminar richt zich op 
studenten van circus-, dans-, mime- en performance opleidingen.
In 2022 richtte het zich op de identiteit van de circusartiest waarbij de 
keynote werd verzorgd door Sanae El Kamouni, de artistiek leider van Groupe 
Acrobatique de Tanger. Zij ging in op de ontwikkeling van circus in Marokko en op 
de vervlechting van verschillende culturele circus- en danstradities met moderne 
vormen om zo de identiteit van de artiesten tot uiting te brengen.
Vervolgens werd in een groepsgesprek in gegaan in hoeverre de eigen 
identiteit in circus gebruikt kan worden en wat dat aan meerwaarde kan 
opleveren. Zo vertelde Amanda Homa over haar ervaringen als vrouw in het 
circus met een diverse culturele achtergrond, Karim Rande over zijn extra en 
nieuwe mogelijkheden die hij als Chinese paal acrobaat ontdekte toen hij zijn 
linker onderbeen verloor en Nick van der Heyden over de struggle om in het 
hedendaagse circus erkenning en waardering te krijgen als drag Queen acrobaat.

In de workshops werd het ochtend programma actief vertaald in het omgaan met 
diverse culturele achtergronden, circus met beperkingen en met drag-make-up.
In totaal namen 70 studenten en artiesten deel aan het seminar.

Coffee conversations en nagesprekken

Het festival is een ontmoetingsplaats voor (circus)makers, - studenten, andere 
professionals en publiek. Circolo stimuleert ontmoetingen en inhoudelijke 
gesprekken middels de Coffee Conversations en nagesprekken. Coffee 
Conversations vonden plaats met Camiel Corneille, Emilie Weisse, Piet van Dycke, 
Laurence Felber en de makers van het Cirkelgewelf.
Nagesprekken werd gehouden na voorstellingen van Elena Zanzu, Hendrik van 
Maele, Wes Peden, Zirkus Spektakel FahrAwaY.

Een speciale Coffee Conversation vond plaats tussen de staf van circusopleiding 
ACAPA en vertegenwoordigers van het Nederlandse circusveld. De ACAPA-staf 
gaf een toelichting over het nieuwe curriculum dat per schooljaar 2022 -2023 
wordt ingevoerd.
In totaal participeerden 163 deelnemers in deze activiteiten.
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Film

Tijdens Circolo ging een documentaire van Sophie Tooten in première. Hierin 
volgt zij Piet van Dycke bij de ontwikkeling van zijn eerste grote productie Exit. 
Deze voorstelling was ook op het festival te zien. Bij de uitgebreide tour van Exit 
in 2023 wordt de documentaire actief aangeboden aan theaters om te gebruiken 
bij introducties of nagesprekken.
Rond de documentaire over Exit werd een filmprogramma samengesteld met o.a. 
een hilarische video van Galactik Ensemble en een documentaire over Fase van 
Marta & Kim. 
Zo’n 220 mensen hebben één of meerdere films bezocht.

Workshops

Voor Circuspunt, het platform voor het Nederlandse circusveld, werden 
twee workshops gefaciliteerd: een meerdaagse training in dramaturgie voor 
begeleiders van jeugdcircussen en een dramaturgie workshop van een dagdeel 
voor (startende) circusprofessionals. 
In het kader van de training kregen de begeleiders van jeugdcircussen een 
workshop van Soon Company op de vloer waar de voorstelling 2 uur later werd 
gespeeld.

Internationaal Lab

Festival Circolo is lid van Circostrada; het internationale netwerk voor Circus 
and Outdoor-arts dat gesteund wordt door de Europese Unie. Duurzaamheid 
is een belangrijk thema voor de culturele sector en met name ook voor festivals 
en reizende circusgezelschappen. Op verzoek van en in samenwerking met het 
bureau van Circostrada werd in het voorjaar van 2022 een internationaal Lab 
in Tilburg georganiseerd over ‘de toekomst van de Circustent’. Met een aantal 
vertegenwoordigers van festivals, circusgezelschappen en designers uit Frankrijk, 
Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Servië, Kroatië, Slovenië, België en Nederland 
werd gedurende 3 dagen gewerkt aan ideeën om duurzamer te werken met 
circustenten en het transport daarvan.  De uitkomsten werden gedeeld met het 
Circostrada netwerk o.a. via artikelen en een podcast.

https://www.circostrada.org/en/ressources/spark-podcast1-future-circus-tents
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3. Publieksbereik
Zoals eerder aangegeven trok Festival Circolo in 2022 veel en nieuw publiek. 
In totaal werden meer dan 25.000 bezoeken afgelegd aan de betaalde en gratis 
voorstellingen. Er werden een kleine 13.000 tickets uitgegeven voor betaalde 
voorstellingen waarvan een kleine 1.000 vrijkaarten. De gratis voorstellingen 
kenden een bereik van nog eens ruim 13.000.
Er participeerden bijna 750 mensen in educatieve en/of verdiepingsactiviteiten. 
De attracties op het festivalterrein (Acrobaten-molen en Schommelbootjes) 
trokken nog eens ruim 3.000 bezoeken.

Bij de eerste twee Tilburgse edities in het Leijpark haalden we de beoogde 
bezettingsgraad van 65% niet vandaar dat voor deze editie werd ingezet op wat 
minder capaciteit met behoorlijk veel uitverkochte voorstellingen tot gevolg. 
Circolo 2022 eindigde met een bezettingscapaciteit van 72%.
Circolo is voor een deel afhankelijk van de capaciteit van de tenten die 
gezelschappen zelf meenemen en dit jaar waren dat vooral wat intiemere. 
Het blijft een uitdaging om een goede balans te vinden in de capaciteit in 
verschillende dagdelen. 
Hopelijk draagt de hoeveelheid uitverkochte voorstellingen volgend jaar bij aan 
een grotere urgentie om tijdig tickets te kopen en dus tot meer voorverkoop. 

Het overgrote deel van het publiek 77% komt uit Noord-Brabant, 7% uit Zuid-
Holland en 6% uit Noord-Holland. Het aandeel bezoekers uit het buitenland is 3%.
Daar waar in 2021 36% van het publiek uit Tilburg zelf kwam steeg dat nu tot 45%; 
een bewijs dat het festival zich beter in de stad aan het wortelen is.
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Publiekswaardering

Festival Circolo krijgt van het publiek opnieuw een mooi rapportcijfer: 8.6 en dat 
is een halve punt meer dan in 2021 zo blijkt uit de publieksonderzoeken. Op tal van 
onderdelen scoort Circolo boven gemiddeld ten opzichte van andere festivals en 
culturele instellingen. Vooral de sfeer en de hoge kwaliteit van het programma-
aanbod scoren zeer goed. Men vindt Circolo vooral creatief, uniek, gedurfd en 
opgewekt. Kortom een positief festival in onzekere tijden. Als verbeterpunten 
worden genoemd: aantrekkelijkere prijzen en een ruimer aanbod voor kleine 
kinderen.

Professionals

Circolo ontving ruim 80 professionals van andere festivals, theaters, opleidingen 
en dergelijke. Ze kwamen naast Nederland uit België, Frankrijk, Spanje, Hongarije, 
Italië, Denemarken, Letland, Duitsland, Portugal, Hongarije, Engeland, Taiwan, 
Litouwen.
De internationale aantrekkingskracht van Circolo neemt toe, vandaar dat rond 
volgende edities een speciaal professionals programma ontwikkeld gaat worden 
waarin naast voorstellingen, onderlinge ontmoetingen en ontmoetingen met 
makers gefaciliteerd worden.

Marketingcampagne

In 2022 is veel geïnvesteerd in een geheel nieuwe website en in een nieuw 
ticketingsysteem. Deels om het besteltraject voor klanten zo overzichtelijk 
en eenvoudig mogelijk te maken, maar vooral ook om onze marketing te 
optimaliseren. Met de nieuwe inrichting kunnen we veel beter zien welke 
marketingacties effect hebben en welke tot minder conversie leiden.
Uit het verkeer op de site en in de ticketing blijkt dat nu minder mensen in hun 
zoektocht en bestelproces afhaken, dus dat is een belangrijke verbetering. 
Verder is er meer zicht op de herkomst en het onlinegedrag van mensen die 
geïnteresseerd zijn in Circolo zodat daar beter op kan worden ingespeeld. Het 
bereik van de campagne is aanzienlijk toegenomen.

De festivalorganisatie maakt zich zorgen over de financiële toegankelijkheid van 
een festival als Circolo voor de steeds grotere groep mensen die het niet al te 
breed hebben. Een algemene prijsverlaging hebben we overwogen, maar niet 
doorgezet. Enerzijds omdat onze voorstelling een reële prijs en waarde hebben, 
maar ook om geen oneigenlijke ‘concurrentie’ te maken ten opzichte van de 
prijzen in theaters en bij collega festivals. 
Wel is besloten om iedereen tot en met 26 jaar 50% korting te geven. Daarmee 
vervielen speciale studenten-regelingen. In de ticketing hebben we een verschil 
gemaakt in kinderkaartjes (tot en met 12 jaar) en jongerenkaartjes (13 tot 
en met 26 jaar) zodat we de verschillende doelgroepen terug kunnen zien in 
de verkoopstatistieken ondanks dat de prijs hetzelfde is. Met deze kinder-/
jongerenkorting zijn 2.783 tickets verkocht.
Daarnaast hebben we via tal van intermediairs in het sociale domein 
kortingsvouchers (50% en 25% korting) uitgezet onder verschillende 
doelgroepen. Er zijn 568 vouchers gebruikt. 
Daarnaast kunnen in Tilburg lagere inkomens gebruikmaken van de lokale 
Meedoen-regeling en stelde Circolo vrijkaarten beschikbaar aan de Quiet 
Community.
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4. Impact
Diversiteit

Door de ligging en opzet van het Spoorpark trekt het vanaf de opening publiek 
uit alle lagen van de Tilburgse bevolking, ongeacht culturele achtergrond. Dat 
zagen we terug in het publiek tijdens het festival. Hoewel de meerderheid van 
het publiek hoger opgeleid en ouder is en een westerse achtergrond heeft, 
zien we het wel verschuiven naar jonger en meer divers. Daar werken we als 
organisatie op verschillende fronten hard aan. Op programmeringsvlak o.a. met 
voorstellingen van Groupe Acrobatique de Tanger en Amer Kabbani, maar ook 
met een Queernight samengesteld door de drag Queens van House of Circus.

Quiet-community en ContourdeTwern

Al sinds het eerste festival in Tilburg werkt Circolo samen met de Quiet-
community en welzijnsorganisatie ContourdeTwern om groepen in een sociaal-
economisch lastige situatie de mogelijkheid te bieden om Circolo te bezoeken. 
Met donaties van kaartjeskopers en sponsors worden gratis en kortingskaarten 
beschikbaar gesteld. 
ContourdeTwern zorgde ervoor dat kortingsbonnen op de juiste plekken terecht 
kwamen.
Quiet-members konden voorstellingen in het festival weer gratis bezoeken. Zij 
kunnen via het Quiet-members platform intekenen op voorstellingen en maken 
daar in toenemende mate gebruik van.
Dit jaar nam het aantal toe omdat in de week voor het festival Circolo een 
bijdrage leverde aan de Quiet-manifestatie op de Dag van de Armoede op 
maandag 17 oktober. Aan het begin van de avond werd de situatie van mensen in 
armoede in het licht gezet met het ontsteken van licht in de Spoorpark-toren 
direct gevolgd door een aerial-act van Seraphim Richter aan de buitenzijde van 
de toren. De act verbeeldde de kwetsbare positie van mensen in armoede, maar 
ook de flexibiliteit en kracht om daarin staande te blijven.

Toegankelijkheid

Fysieke toegankelijkheid van het festival is voor Circolo van groot belang omdat 
het ècht een festival voor iedereen wil zijn. Dus werkt Circolo al sinds 2016 
samen met de stichting Komt het Zien om voorstellingen ook voor blinden en 
slechtzienden ‘zichtbaar’ te maken. Dit jaar werd de voorstelling van Zirkus 
FahrAwaY voorzien van audiodescriptie. Daar maakte 6 mensen gebruik van.
Samenwerking met Theater met Tolk (voor doven en slechthorenden) werd 
gecontinueerd terwijl er dit jaar nauwelijks voorstellingen met tekst op het 
programma stonden. Omdat circus voor deze doelgroep eigenlijk een zeer 
toegankelijke podiumkunstvorm is, werd gezamenlijk op zaterdag 22 oktober een 
Gebarencafé op het festival georganiseerd met achter de bar een medewerker 
die zich kan uitdrukken in gebarentaal. Theater met Tolk mobiliseerde de 
doelgroep en dat leverde een geanimeerde middag op met zo’n 20 deelnemers die 
één of meerder voorstellingen bezochten.
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Met het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties werd ruim voor het festival 
om tafel gezeten om de plannen voor de nieuwe locatie en de nieuwe website 
door te nemen op toegankelijkheid. Ook ter plaatse werden nog adviezen gegeven 
om situaties te verbeteren.

Voor het TOG en de gemeente Tilburg is Circolo een voorbeeldproject voor 
hoe evenementenorganisaties met toegankelijkheid om zouden moeten gaan. 
KunstLoc nodigde Circolo en TOG samen uit om een inspiratie workshop te 
verzorgen tijdens een provinciale dag voor culturele organisaties in Brabant.

Voorstelling verpleeg- en buurthuizen

In 2021 organiseerde Circolo vlak voor het festival een tournee van een 
circusgezelschap langs diverse zieken- en verzorgingshuizen in Tilburg. In het 
kader van de corona-steunpakketten kon de voorstelling gecoproduceerd 
worden en speelbeurten gefinancierd. Het project werd door de instellingen en 
bewoners zeer gewaardeerd vandaar dat nu ingezet werd op een nieuwe editie. 
De voorstelling ‘À deux mètres’ van Jesse Huygh leende zich daar uitstekend voor 
omdat deze gaat over het maken van circus terwijl je taaislijmziekte hebt. Het 
gaat dus over zoeken wat je vooral wèl kan en hoe je dat met hulp kunt realiseren. 
De voorstelling speelde 5 keer, trok gemiddeld 150 mensen per keer en maakte 
veel indruk op het publiek omdat men zich kon herkennen in de situatie van de 
artiest.
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Educatie

Circolo wil kinderen, op jonge leeftijd, in aanraking brengen met de nieuwe 
vormen van circus. Om zich te laten verwonderen, verrassen en te inspireren, 
maar ook ze te voeden in hun verbeelding. De zaadjes die op jonge leeftijd worden 
gepland zijn van belang om de interesse in kunst- en cultuur zich verder te laten 
ontwikkelen.
Vandaar dat ingezet wordt op educatie via basisscholen in Tilburg e.o.
In 2022 werd een project uitgevoerd in de bovenbouw van 4 basisscholen. Na 
een aantal oriënterende lessen en participatie opdrachten werd de voorstelling 
‘On the Move’ van Tall Tales Company bezocht in een van de tenten op het 
festivalterrein. Na een introductie en de voorstelling vond elke keer opnieuw een 
levendig nagesprek plaats tussen de kinderen en de spelers. In totaal werden 2 
schoolvoorstellingen gespeeld voor 296 kinderen.
De samenwerking met de lokale cultuurcoaches en combinatiefunctionarissen 
wordt komend jaar geïntensiveerd om meer scholen te bereiken.

Nu het festival plaatsvindt in het Spoorpark is het meer in beeld gekomen bij 
verschillende buitenschoolse opvang-organisaties als interessante dagbesteding 
voor de groepen die in de herfstvakantie van de opvang gebruik maken. Met 
twee organisaties zijn afspraken gemaakt over festivalbezoek. Voor het komende 
jaar gaan we kijken of we tot gezamenlijke programma’s kunnen komen waarin 
voorstellingsbezoek gecombineerd wordt met workshops en verdieping.
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Talentontwikkeling

Circolo hecht veel belang aan talentontwikkeling. Enerzijds om het Nederlandse 
circusveld te versterken maar ook om zich te verzekeren van interessant nieuw 
werk op het eigen festival. Circolo doet dat op veel verschillende niveau’s:
• Opleiding: Circolo biedt plaats aan de eerste producties die afstudeerders in 

het kader van Keep an Eye ontwikkelen: Laurence Felber, Cie Hëin?, Framing 
Effect, Tom Begeault.

• Lokaal: Circolo participeert in Makershuis Tilburg dat korte residenties biedt 
aan startende professionals (Mojo-project, Notre duo, Cecilia Rosso))

• Provinciaal: als een van de partners in PLAN Brabant ondersteunt Circolo 
choreograaf/circusmaker Piet van Dycke/Circumstances in zijn traject

• Landelijk: Camiel Corneille is een nieuwe maker die door Circolo is 
voorgedragen en nu wordt begeleid in zijn ontwikkeling. Verder is Circolo 
één van de grondleggers van de Circuscoalitie, een informeel netwerk van 
circusfestivals, - producenten en verschillende podia. Met deze partners 
wordt een tournee van jonge makers langs diverse theaters georganiseerd 
zodat zij naam en publiek kunnen opbouwen (Tête Bêche, Luuk Brantjes, 
Harvey Cobb). En met de speciale FPK- Nieuwe Makers Covid regeling konden 
Sinking Sideways, Luuk Brandjes en Cecilia Rosso verder geholpen worden met 
de ontwikkeling van hun beroepspraktijk (o.a. positionering en netwerking) en 
nieuwe productie.

• Internationaal: Circolo is de Nederlandse Platform-member van CircusNext 
dat gericht is op het detecteren en ondersteunen van grensverleggende 
circusmakers in Nederland. Circolo draagt in Nederland werkzame kandidaten 
aan (Julia Campistany) en presenteert CircusNext laureaten op het festival 
(Elena Zanzu)

Een en ander resulteert in een grotere zichtbaarheid van hedendaags circus in 
Nederland en toenemende belangstelling van het publiek.
Festival Circolo investeert ook in talent binnen de eigen organisatie, zo wordt 
een van de programma-producenten ondersteund bij zijn ontwikkeling tot 
programmeur en mentor voor talenten.

Duurzaamheid

Circolo wil haar footprint zo beperkt mogelijk houden. Door het naar 
Nederland halen van internationale gezelschappen worden natuurlijk veel 
transportbewegingen gestimuleerd. We overleggen dan ook over zo efficiënt en 
duurzaam mogelijk reizen. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar programmatische 
afstemming met andere festivals en theaters om reisbewegingen zo beperkt 
mogelijk te houden.
De crew-catering is al jaren geheel vegetarisch en voor het grootste deel 
gebaseerd op lokale biologische producten. Ook in de publiekscatering 
(voornamelijk foodtrucks) is duurzaamheid een primair uitgangspunt.
Als eerste festival in Tilburg maakte Circolo gebruik van een Greenbattery als 
alternatief voor aggregaten. Deze introductie legde een enorm beslag op de 
productieleider om daar de gemeentelijke vergunningen voor te verkrijgen. Het 
laat zien dat innovatie bij festivals vaak vooruitloopt op de deskundigheid bij de 
vergunningverleners die wel eisen stellen aan het verduurzamen van festivals.
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5. Stakeholders
Provincie

De provincie stelt begin 2023 de meerjarige beleidskaders vast voor Sport, 
Cultuur en Vrije Tijd in de nota Levendig Brabant. Hoewel de provincie vooralsnog 
zich, samen met de Brabantse gemeenten, verantwoordelijk voelt voor een sterke 
culturele sector, hebben zich wel al bezuinigingen aangediend. In welke mate 
die hun beslag gaan krijgen (o.a. in een nieuwe provinciale meerjaren regeling 
professionele kunsten) gaat natuurlijk sterk hangen van de uitkomst van de 
verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart 2023. Via de Kunst van Brabant 
houdt Circolo de ontwikkelingen nadrukkelijk in de gaten.

Gemeente

De gemeente Tilburg ondersteunt Festival Circolo voluit. Formeel valt Circolo 
onder het evenementen beleid, maar ook vanuit de afdeling cultuur wordt 
intensief meegedacht over de verdere ontwikkeling van het festival in de stad. 
Inmiddels is het festival samen met Kaapstad bestempeld als de iconische 
evenementen van Tilburg. In het nieuwe evenementbeleid van de stad krijgen 
beiden een aparte en voorbeeld stellende positie.
In het kader van het Corona- herstelprogramma ontving Circolo een extra 
subsidie om samen met kunstenares Marieke Vromans met bijzondere uitingen in 
de openbare ruimte de Tilburgse Binnenstad te verbinden met het Spoorpark. In 
2022 heeft een vooronderzoek plaatsgevonden en in 2023 wordt het project in de 
volle breedte in de stad gepresenteerd.

Fontys

De samenwerking met Fontys FHK beperkt zich niet meer alleen tot de 
circusopleiding, maar er komen steeds meer lijnen naar FHK Dance Academy, de 
Masters Kunsteducatie en Performing Public Space. FHK draagt financieel en 
programmatisch bij met de Fontys Arena en het jaarlijkse seminar. Gezamenlijk 
wordt getrokken aan meer interdisciplinaire samenwerking tussen de 
verschillende opleidingen binnen FHK. Dat moet in 2023 leiden tot meerdere 
cross-over voorstellingen en presentaties in de Fontys Arena op het festival.

Culturele instellingen

Circolo staat in nauw contact met verschillende culturele instellingen in de 
stad. De samenwerking met Theater de Nieuwe Vorst, Het Zuidelijk Toneel, Dans 
Brabant en Schouwburg Tilburg krijgt o.a. vorm in het Makershuis maar ook in de 
circus programmering op diverse podia. 
Met Factorium, Hall of Fame, Corpo Maquina en verschillende jongereninitiatieven 
zoeken we naar manieren rond het integreren van urban-activiteiten in ons 
festival en het betrekken van jongeren en nieuwe doelgroepen. 
Op provinciale schaal in PLAN Brabant waar onder andere ook Theaterfestival 
Boulevard en Festival Cement in participeren.
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Citymarketing

Citymarketing Tilburg ondersteunt Circolo van harte en met enthousiasme. Het 
festival is een van de speerpunten in haar najaars-campagne. In oktober 2022 
zette het alle kanalen in om inwoners van de stad, maar ook mensen van buiten 
Tilburg kennis te laten maken met dit evenement om zo het publiek te verbreden. 
Deze campagne sloot naadloos aan op de eigen Circolo strategie en gaf in de 
laatste periode voor aanvang van het evenement een extra boost.

Zakelijk Tilburg

Een aantal Tilburgse bedrijven hebben zich als partner aan het festival gekoppeld. 
Dat blijven er minder dan gehoopt, maar in deze onduidelijke en onzekere tijden 
is dat ook begrijpelijk. Dat geldt ook voor het organiseren van een zakelijke 
ontvangst of bijeenkomst tijdens het evenement. Gelukkig krijgt Circolo in 
Tilburg steeds meer profiel en neemt het aantal informele ambassadeurs toe. 
Dit biedt goede aanknopingspunten om in het voorjaar van 2023 nieuwe zakelijke 
partners aan Circolo te binden. Enkele sleutelfiguren in het Tilburgse netwerk 
hebben zich bereid verklaard om ons daarbij te helpen.

Maatschappelijke organisaties

Zie het eerder hoofdstuk over impact.

Spoorpark partners

Zoals eerder aangegeven wordt op een prettige manier samengewerkt met de 
partners in het Spoorpark. Op basis van de ervaringen bij de eerste editie kunnen 
de verschillende samenwerkingen verder worden verbeterd en uitgebreid. In de 
aanloop naar het festival wordt een grote kick-off bijeenkomst georganiseerd 
voor alle Spoorpark organisaties en hun medewerkers en vrijwilligers.
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Circuspunt

Festival Circolo is één van de trekkers van het nationaal circusplatform 
Circuspunt. In dit platform komen vertegenwoordigers van het klassieke en het 
hedendaagse circus samen om te werken aan de imago- en positieverbetering van 
het circus in het Nederlandse culturele bestel. 
Circuspunt behartigt de belangen van de sector in de volle breedte o.a. in de 
Creatieve Coalitie en de Alliantie Evenementenbouwers. Daardoor is er ook 
aandacht gekomen voor specifieke corona-effecten voor het circus en voor 
circusmakers. 

Circuscoalitie

Een aantal circusorganisaties en presentatieplekken hebben zich verenigd in de 
circuscoalitie om jong talent meer op Nederlandse podia te krijgen. Gezamenlijk 
wordt de Great Catch georganiseerd; een tour van 3 korte producties langs 
zoveel mogelijk Nederlandse theaters. De voorbereidingen voor een 2e Great 
Catch begin 2024 zijn in volle gang. 

Belangenbehartiging
 
Festival Circolo is lid van Kunsten’92, van de Kunst van Brabant en van de 
Verenigde Podiumkunstenfestivals. 
Circolo’s directeur/bestuurder is lid van het bestuur van de Kunst van Brabant. 
Via dit kanaal worden provinciale ontwikkelingen op de voet gevolgd en 
intensief meegepraat over het provinciale beleid op langere termijn en over de 
samenwerking in Brabantstad.
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7. Financiën
In 2022 kende de stichting een omzet van ruim € 1 miljoen. Dat bedrag betreft 
het totale festival en een aantal specifieke talentenprojecten. Aan recettes en 
uitkoopsommen werd in totaal ruim € 150.000,- gegenereerd. Daarbovenop kwam 
ruim € 50.000,- aan horecaopbrengsten zodat de publieksinkomsten totaal een 
kleine € 205.000,- omvatten.

De editie van 2022 was de tweede in de nieuwe kunstenplan-periode 2021-2024 
van het Fonds Podiumkunsten en de Provincie Noord-Brabant. De basis-subsidie 
van het FPK werd in 2022 aangevuld met 1 corona-steunpakket. Dat steunpakket 
is ingezet om het project langs de zieken-en verzorgingshuizen te realiseren en 
een aantal nieuwe projecten zoals de Queer Night mogelijk te maken.
Vanuit het evenementenbeleid van de gemeente Tilburg ontving Festival 
Circolo een bijdrage van € 100.000,-. Daarnaast werd een aanvraag voor 
een kunstproject met Marieke Vromans om het festival ook in de binnenstad 
gehonoreerd met € 142.000,- vanuit het lokale Corona herstelfonds. Overigens 
wordt het overgrote deel van deze bijdrage pas in 2023 besteed.

In 2022 ontving toezeggingen de organisatie bijdragen van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Diorapthe, ZABAWAS en Fonds 21. 
Circolo kan rekenen op ondersteuning van partners als Fontys Hogeschool 
voor de Kunsten, PLAN-Brabant, Schouwburg en Concertzaal Tilburg, Theater 
de Nieuwe Vorst, CircusNext, Makershuis Tilburg en KOBRA op inhoudelijk, 
productioneel en financieel vlak.

Ondanks dat ook zij zwaar te lijden hebben gehad onder de corona-crisis 
continueerden de leveranciers Stagelight, AB-Inbev en van Ham Tenten hun 
sponsorkortingen. We zijn hen daar zeer dankbaar voor. 
De onzekere tijden maakte het lastig om veel zakelijke arrangementen te 
verkopen en nieuwe, lokale partners aan ons te binden. We hebben goede hoop 
dat het succes van de laatste Circolo editie komend jaar gaat helpen bij het 
verwerven van nieuwe zakelijke partners in Tilburg.
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8. Organisatie
Festival Circolo wordt georganiseerd door de Stichting Festival Circolo. De 
stichting wordt geleid door een directeur/bestuurder die wordt bijgestaan door 
een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kende in 2022 een bezetting van 6 leden.
De Raad vergaderde in het kalenderjaar 5 keer. Belangrijke punten van aandacht 
waren de consequenties van de voorgenomen verhuizing naar het Spoorpark, 
de naweeën van corona en de samenwerking met diverse partners. Ook het 
aangekondigde vertrek van de artistiek leider in 2023 vergde discussie over de 
nieuwe invulling en wervingsprocedure.
Er werd een vertrouwenspersoon aangezocht en haar rol en gegevens zijn 
gecommuniceerd naar artiesten, vrijwilligers en medewerkers. 
Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2023
• Jolanda Spoel (voorzitter), Rotterdam
• Rien van der Vleuten, Best
• Nathalie Nijs, Alphen (N-B)
• Maaike van Santvoort, Tilburg
• Joep Coolen, Tilburg
• Sjaak Beirnaert, Tilburg

Team Circolo 

In 2022 werd het Circolo-team gevormd door:
Marc Eysink Smeets – directeur/bestuurder
Wendy Moonen – artistieke leiding/programmering
Stephan Grilis – productieleiding
Niki van Rooij/Bureau Toffey – hoofd marketing
Lea Willems/Bureau Toffey – contentmanager
Sander Buijtels – secretariaat (tot 1 juli)
Marijn van de Veer – ticketing en secretariaat
Brigitte Dompig- ticketing
Stephan Bikker – programmering en programma productie
Lysanne van Esch – programma productie
Douwe van Doornewaard - productie
Sandra Smits - zakelijke markt
Merel Meulmeester - vrijwilligers coördinatie 
Pepijn Muller – horeca coördinatie
Lilian van Gool/Force Finance – controller
Agnes Naaijkens - financiële administratie (vanaf 1 juli)
Soesja Pijlman – Circolo verdieping
Cato van Breugel – Circolo educatie
Frederick Vorsters – stagiair marketing
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Vrijwilligers

De vrijwilligersploeg van Circolo bestaat uit zo’n 80 mensen. Een aantal van hen 
werkt al vanaf het begin in 2007 mee. Met de verhuizing naar het Spoorpark zijn 
via de Spoorpark-organisatie en park-partners zoals de Stadscamping Tilburg 
veel nieuwe vrijwilligers geworden. De Tilburgse vrijwilligers vormen nu de grote 
meerderheid. Het is een groot voordeel dat een flinke groep vrijwilligers ook 
actief is in het Spoorpark. De lijnen zijn daarmee kort en wordt het festival echt 
een gezamenlijk evenement.
De samenstelling van de vrijwilligersploeg kent qua leeftijd een grote variëteit 
(van 14 tot dik in de 70 jaar). Het aantal medewerkende circusstudenten (met 
name in op- en afbouw) haalt de gemiddelde leeftijd omlaag.
De inzet van het Refugee-team zorgt voor wat meer diversiteit. Het Refugee-
team bestaat vooral uit nieuwkomers die in het kader van hun inburgering 
participeren in maatschappelijke activiteiten. Tijdens Circolo waren 8 
nieuwkomers actief op het festival.
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9. Codes
Cultural Governance

De Stichting Festival Circolo past de principes en aanbevelingen van de 
Covernance Code Cultuur 2019 in de volle breedte toe. Middels de op de website 
gepubliceerde jaarverslagen en jaarrekeningen wordt publiekelijk inzage gegeven 
in het functioneren van de stichting en het realiseren van de maatschappelijke 
doelen. 
De samenstelling van de Raad van Toezicht verhoudt zich goed met het 
krachtenveld waarin de organisatie zich beweegt waardoor de organisatie in 
verbinding staat met diverse maatschappelijke domeinen.
Interne procedures zoals rond belangenverstrengeling en risicobeheersing zijn 
vastgelegd en worden met regelmaat geactualiseerd.
Twee leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op de toepassing van de 
codes binnen de organisaties en bewaken de geformuleerde voornemens.
In 2022 is meer werk gemaakt van een veilige organisatie door de aanstelling 
van een externe vertrouwenspersoon. Medewerkers, vrijwiligers, artiesten en 
bezoekers kunnen zich bij de vertrouwenspersoon melden als men negatieve 
ervaringen heeft opgedaan en men daar niet bij/binnen de organisatie mee 
terecht kan of wil. De informatie over de functie en bereikbaarheid van de 
vertrouwenspersoon wordt actief gedeeld met bovenstaande groepen.
Twee leden van de Raad van Toezicht houden jaarlijks een functioneringsgesprek 
met de directeur/bestuurder en koppelen daar op hoofdlijnen terug naar de 
gehele raad. De Raad heeft voor 2023 een zelfevaluatie op de agenda staan.
De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak onbezoldigd.
Voornemens 2023:
• Nieuwe zelfevaluatie Raad van Toezicht
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Fair practice
Ook ten aanzien van de Fair Practice code zijn in de afgelopen jaren de nodige 
stappen gezet om te komen tot een juiste vergoeding voor artiesten en 
medewerkers (voornamelijk ZZP’ers). De vergoedingen zijn afgestemd op de CAO 
Nederlandse Podia en berekend met de rekentool van de Kunstenbond. In de 
nieuwe begroting wordt ruimte gemaakt om de tarieven te indexeren.
Met alle ZZP’ers worden jaarlijks na het festival evaluatie-gesprekken gevoerd 
over het persoonlijk functioneren. Daarin wordt nadrukkelijk stil gestaan bij 
werkdruk, de ingeschatte uren ten op zichte van de realisatie, samenwerking 
in de organisatie en in hoeverre de benodigde tools, vaardigheden en 
werkomstandigheden voldoende aanwezig zijn. De conclusies worden betrokken 
in de afsprakenovereenkomst rond de volgende editie.

We kijken nadrukkelijker naar ontwikkel-mogelijkheden voor 
Circolo medewerkers en wordt gestimuleerd om deel te nemen aan 
deskundigheidsbevorderingsprograma’s. Natuurlijk faciliteert de organisatie 
medewerkers daarin. 
Het takenpakket van een van de programma-productie medewerkers is 
uitgebreid met een deel van de programmering en talentenondersteuning en 
het hoofd ticketing is nu ook belast met een deel van het secretariaat. Op deze 
manier houden we het werk voor medewerkers aantrekkelijk en binden we ze 
nadrukkelijker aan de organisatie.

De mogelijkheid om een HR voucher cultuur aan te vragen viel min of meer gelijk 
met het aangekondigde vertrek van de artistieke leider van de organisatie. 
Er werd een plan gemaakt om de hele organisatie, taakverdeling en functie-
omschrijvingen nog eens grondig tegen het licht te houden en te onderzoeken 
hoe de personele bezetting van organisatie duurzaam te versterken. Helaas 
hebben we daar iets te veel tijd voor genomen waardoor we nèt te laat waren 
om nog een voucher te kunnen bemachtigen. Hopelijk komt er in 2023 een nieuwe 
kans om deze slag alsnog te maken.

Om een veilige werkomgeving te creëren is een intern gedragsprotocol opgesteld 
en is een extern vertrouwenspersoon aangesteld. Met de medewerkers, 
vrijwilligers en artiesten is hierover nadrukkelijk gecommuniceerd.

Voornemens 2023:
• Externe begeleiding bij het opnieuw uitwerken organisatiestructuur en 

functieprofielen met bij behorende salariëring/tarieven – indien we een HR 
voucher kunnen krijgen

• Uitvoering van interne Fair Practice Workshop ontwikkeld door Kunsten’92 en 
ontwikkelen van plan van aanpak naar aanleiding van de uitkomsten.

Inclusie en diversiteit
Festival Circolo blijft inzetten op de toegankelijkheid van het festival voor 
mensen met een beperking en mensen met een kleine beurs. Er zijn in de 
voorstellingstenten extra voorzieningen aangelegd voor rolstoelers en naast 
audiodescriptie voor blinden en slechtzienden worden ook gebaren- en 
schrijftolken ingezet voor doven en slechthorenden. De samenwerking met 
organisaties als  Tilburgs Overleg Gehandicapten, Theater met Tolk en Komt 
het Zien is geïntensiveerd om gezamenlijk meer mensen te bereiken en te 
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betrekken. De gemeente Tilburg stelt Circolo als voorbeeld bij een meer inclusief 
evenementenbeleid en Kunstloc Brabant nodigde Circolo uit om een inspiratie 
workshop over dit onderwerp te verzorgen.

Om het festival en de organisatie ook op andere vlakken inclusiever en 
toegankelijker te maken is een adviseur inclusie aangesteld in de persoon 
van Seyda Buurman-Kutsal. Zij verzorgde in 2022 een workshop voor het 
marketingteam over meer inclusieve communicatie en ondersteunt zij in de 
sollicitatieprocedure voor een nieuwe artistiek leider.
Met de programmeurs van Circolo werd een sessie belegd over het meer 
divers maken van de programmering. Idealiter gebeurt dat in samenspraak met 
relevante doelgroepen en daartoe worden in 2023 stappen ondernomen.  In 
de programmering van het festival in 2022 is, als eerste stap, het aandeel van 
vrouwen en van niet-westerse producties bewust vergroot.
Tevens is met House of Circus 2x een queernight georganiseerd.
Het jaarlijkse inhoudelijke seminar rond het festival stond in 2022 geheel in het 
teken van het gebruiken van je eigen identiteit als circusartiest. Daarin kwamen 
een niet-westerse, een gehandicapte en een queer circusartiest aan het woord en 
werd in workshops doorgewerkt op de aangedragen thema’s.

De beoogde samenwerkingen met Corpo Maquina en de Hall of Fame om jongeren 
die bezig zijn met freestyle sports te verbinden met circus heeft om tal van 
redenen van beide zijden vertraging opgelopen worden maar wordt in 2023 
opnieuw opgepakt.

Voornemens 2023:
• Bij nieuwe vacatures/functies nadrukkelijk en actief zoeken naar 

mogelijkheden om de organisatie diverser te maken
• Vervolgtraining inclusie met team en marketingafdeling
• Blijven inzetten op een meer diverse programmering festival
• Doorontwikkeling samenwerkingsproject met Corpo Maquina en Hall of Fame 

ten aanzien van programma en het bereiken van nieuwe doelgroepen
• Vervolg van participatie in Circostrada-werkgroep die op Europees niveau een 

stimulans geeft aan het meer divers maken van de circussector
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10. Sponsoren 

Partners


