Extreme Convention & Atlas Festival :
hét jaarlijks acrobatisch
circusfestival in Antwerpen
KLAAR VOOR DE 10de EDITIE ??
Gedurende een volledig weekend kunnen liefhebbers
en artiesten samen trainen en zowel elkaar als
hun publiek verrijken met hun verbijsterende kunsten.
Circuscollectief Ell Circo D’ell Fuego vzw (ECDF)
palmt van 8 tem 10 april 2016
samen met honderden acrobaten en artiesten uit
verschillende landen opnieuw Hangar 29 (Waagnatie) in
voor de extreemste 10-de editie !
VU : Ell Circo D’ell Fuego vzw – Scheldestraat 83 – 2000 Antwerpen
Niet op de openbare weg werpen AUB, dat levert ons een GAS-boete op !
info@antwerpsecircusschool.be

Extreme Convention op 8 en 9 april 2016
Je bent een circusfanaat en gedreven acrobaat... klaar om nieuwe technieken te
leren kennen of in gekende technieken les te krijgen van toptrainers ?
Dan is EXTREME CONVENTION uw place to be !
Een weekend vol workshops in allerlei explosieve circusdisciplines voor beginners
tot gevorderden, gegeven door topartiesten en toptrainers.
Ben je jonger dan 10 jaar ? Vraag dan even na bij je trainer of het iets voor jou is !
Inbegrepen in je weekendticket :
- Deelname aan alle workshops en trainingen
- Verzekering in geval van lichamelijke ongevallen tijdens workshops en trainingsuren.
- Ontbijt, middagmaal en avondmaal op zaterdag
- Ontbijt en middagmaal op zondag
- De Atlas voorstelling van vrijdag- en zaterdagavond
Overnachting mogelijk aan € 5,- per nacht mits reservatie
Inbegrepen in je dagticket op zaterdag :
- Deelname aan alle workshops en trainingen op zaterdag.
- Verzekering in geval van lichamelijke ongevallen tijdens workshops en trainingsuren.
- Middagmaal en avondmaal op zaterdag.
- De Atlas voorstelling van zaterdagavond.
Overnachting mogelijk aan € 5,- per nacht mits reservatie
Inbegrepen in je dagticket op zondag :
- Deelname aan alle workshops en trainingen op zondag.
- Verzekering in geval van lichamelijke ongevallen tijdens workshops en trainingsuren.
- Middagmaal op zondag
PRAKTISCH ?
Deelnemers met een weekendticket zijn welkom vanaf vrijdag 8 april om 17u.
Met een dagticket ben je welkom op zaterdag of zondag vanaf 8u30.
De workshops zijn van 9-18u.
Alle details over uren en programma’s vindt u op www.extremeconvention.be
WAAR ?
De Extreme Convention en het ATLAS Festival gaan allebei door in Antwerpen, in de
Waagnatie / Hangar 29 op de Rijnkaai 150, vlak bij het Red Star Line Museum.
Nog vragen ?
Mail je vraag naar info@antwerpsecircusschool.be en we doen ons best om je zo snel
mogelijk te antwoorden !

Tarieven individuele tickets
Inkom vvk:
Weekend : 100 euro

Jongeren tot en met 14 jaar: 75 euro

Zaterdag : 65 euro

Jongeren tot en met 14 jaar: 55 euro

Zondag : 45 euro

Jongeren tot en met 14 jaar: 35 euro

Overnachting ter plaatse : 5 euro per nacht. Breng je eigen matje & slaapzak mee !
Prijzen ter plaatse aan de kassa : !! Aan de kassa is GEEN korting meer !!
Weekend : 120 euro Zaterdag : 75 euro Zondag : 55 euro

Groepstarieven voor turnclubs, circusateliers & -scholen,…
Groepen vanaf 5 tem 14 personen :
Weekend : 90 euro

Jongeren tot en met 14 jaar: 75 euro

Zaterdag : 60 euro

Jongeren tot en met 14 jaar: 55 euro

Zondag : 40 euro

Jongeren tot en met 14 jaar: 35 euro

Overnachting ter plaatse : 5 euro per nacht

Breng je eigen matje & slaapzak mee !

Groepen vanaf 15 personen :
Weekend : 85 euro

Jongeren tot en met 14 jaar: 75 euro

Zaterdag : 55 euro

Jongeren tot en met 14 jaar: 55 euro

Zondag : 35 euro

Jongeren tot en met 14 jaar: 35 euro

Overnachting ter plaatse : 5 euro per nacht

Breng je eigen matje & slaapzak mee !

Jongeren t.e.m. 14 jaar tellen mee in de berekening van het totale aantal van de groep.
Groepsinschrijvingen ENKEL via mail op info@antwerpsecircusschool.be je krijgt dan een
formulier om de inschrijving af te werken. Groepsinschrijvingen aan reductietarief kunnen
gemaild worden tot 21 maart, de betaling moet gebeuren voor 25 maart.
Deelnamegeld overschrijven op rekeningnr: BE18 8500 3714 8065 van Ell Circo d’ Ell Fuego vzw
met vermelding van je groepsnaam + extreme
Extra korting ?
Als je ziekenfonds een tussenkomst voorziet voor sportkampen, breng dan het formulier dat
zij voorzien mee naar de conventie. Het wordt ter plaatse ingevuld aan het onthaal.
Annuleren ?
Een inschrijving teveel of ééntje ziek ? Een afwezig groepslid mag vervangen worden door een
andere persoon, wel even melden aan het onthaal bij aankomst.
Een inschrijving annuleren kan zonder kosten tem 28 maart, daarna geldt een annulatiekost van
25% op het ticket.

Atlas Festival op 7, 8 en 9 april 2016
Liever kijken dan doen ?
Je houdt van theater- en circusvoorstellingen en je zoekt een daverende show vol
circusgeweld of je hebt zin in een zalig cultureel avondje uit?
Editie 2016 brengt opnieuw hedendaags circus op topniveau naar Antwerpen !
Op do 7 en vrij 8 april verwelkomen we “Marcel et ses Drôles de Femmes”. Dit viertal
studeerde af aan de hogeschool voor circuskunsten van Châlons-en-Champagne en
toonde reeds hun afstudeeract op de Young Talent Night in 2013. Met trots
programmeren we nu hun volledige voorstelling. Spektakel verzekerd !
In het voorprogramma ziet u de “Penguin Production - Tension Trail” : 12 jonge
artiesten, net afgestudeerd aan de circushogeschool van Rotterdam (Codarts) brengen
een veelzijdige en verrassende voorstelling. Alles wat je verwacht van een circusact,
maar dan nét iets anders.
Op zaterdag 9 april brengen we u naar jaarlijkse traditie de ‘Young Talent Night’
met nieuw en veelbelovend circustalent uit eigen rangen, maar ook van verder weg.

Kaarten in voorverkoop zijn online te bestellen via www.atlasfestival.be
Prijzen ATLAS Festival 2016 in voorverkoop
Gewone plaats :

15 euro

Kinderen tem 12 jaar : 8 euro
Comfort plaats : 20 euro (volwassenen), 12 euro (kinderen)
Een comfort plaats geeft recht op een voorbehouden kuipstoel ipv
een zitje op de bank en een gratis drank tijdens de pauze.
Prijzen aan de kassa :
20 euro (gewone plaats) Kinderen tot 12 jaar : 8 euro
25 euro/12 euro (tot 12j) voor een comfortplaats indien nog beschikbaar
TIP : koop tijdig uw kaarten in voorverkoop ! De kans bestaat dat aan de kassa geen
kaarten meer te koop zijn !

