
 

 

 
  

21 februari 2019 
 
Schoolvoorstelling: Compagnie “Circontrique” met de voorstelling “Respire” 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Op donderdag 14 maart worden de leerlingen van het 4e en 5e jaar sport, 6SPW, 3e graad topsport en 
al de leerlingen van optie dans en circus worden verwacht om naar de hedendaagse 
circusvoorstelling “Respire” te gaan kijken. 
 
Tijdstip: 13.45 uur stipt – jullie gaan er zelfstandig naar toe tijdens de middagpauze. De voorstelling 
duurt tot 15.00 uur. Na de voorstelling mogen jullie rechtsreeks naar huis.  
Locatie: 30CC Stadschouwburg – Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven 
Kostprijs: 7 euro (worden verrekend via de schoolfactuur) 
 
 

                              
 



 

 

 
 
 
 
 

Respire 
 

Humor, poëzie, emotie, techniek, originaliteit, virtualiteit voor een show die in het rond 
draait! 

 
Zoals een inademing plaats laat aan een uitademing, reageren twee mannen in 
betoverende rotaties. 
Lichaamsexpressie, uitblinkende lichaamsbeheersing en voortdurende 
verrassingen…de artiesten creëren een intieme en mysterieuze wereld dankzij 
de manipulatie van lampen en objecten. 
“Respire” is een cirkelvormig avontuur dat je meeneemt in een acrobatische en 
poëtische draaikolk op het ritme van de ademhaling. 
Casting :  
Van en door Alessandro Maida en Maxime Pythoud 
Originele muziek van Lea Petra  
Pianiste : Lea Petra of Isil Bengi 
Verspreiding: Cécile Imbernon – La chouette diffusion 
Administratie: Marilia Vono 

Contact : 
Cécile Imbernon / La chouette diffusion 

circoncentrique@gmail.com 
0033 6 19 57 91 40 

           www.circoncentrique.com 
 
 

                      



 

 

 
 
 
De ‘Compagnie Circocentrique’ is een circusgezelschap. 
Wij houden van de gedachte dat het lichaam het speelterrein is van al wat mogelijk 
is. 
Circusdisciplines, humor, dans, theater,... en onze energie brengen ons tot 
verbeelding en ontdekkingen die in het rond draaien. 
Wat is voor ons belangrijk?  
Lichaamsexpressie, uitblinken, het verassingseffect en ritme… 
Dit alles bij elkaar leidt tot grote lachsalvo’s bij het publiek. 
 
 
Biografie 
 
Alessandro Maida volgde de opleiding Scuola di Circo Flic, in Turijn. Daarna 
studeerde hij aan de ”Ecole Superieure des Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC). Hij 
heeft o.a. in 2010 de publieksprijs van het festival “Pistes de Lancement” gewonnen 
in Brussel. Hij is één van de oprichters van de Cie Magda Clan die sinds 2010 
rondtrekt met de show “Era”. 
 
Maxime Pythoud volgde tussen 1994 en 2006 de opleiding van l’Elastique Citrique 
in Nyon, daarna vertrok hij naar ESAC. In 2010 won hij in Parijs de bronzen medaille 
op het “Festival Mondial du Cirque de Demain”. Hij nam deel aan de creatie van 
Cirque Plume met de show “Tempus fugit” 
 

 
 
 
 
T. Proesmans   E. Adriaens    Roel Breugelmans 
Directeur   Pedagogisch directeur   Team Sport 
 


