
SPECIALE SCHOOLPROGRAMMA’SMET MEER DAN 20 DIEREN
WILDE KATTEN - 12 SIERDUIVEN - FAMILIE 

CANADESE SIERKIPPEN EN HAAN
SPECIALE ATTRACTIES - QUICK CHANGE - MAGISCHE WASMACHINE

WWW.MAGIC-CIRCUS.BE

BILL KARTOUM
PRESENTS

MAGIC CIRCUSMAGIC CIRCUSMAGIC CIRCUS

VOOR 

IEDEREEN!
POUR TOUT
LE MONDE!

THEATER VARIETE



3

Circus is sinds mensenheugenis een vorm van 
entertainment die blijft verbazen. Ook in deze 
moderne tijden kan circus en variété emoties 
teweegbrengen die nog lang blijven nazinderen. 
Circus is daarom dé formule bij uitstek voor 
scholen, instellingen, evenementen e.d..

Wie in Vlaanderen aan circus denkt, kan niet om 
het Magic Circus heen. Het werd bijna 30 jaar 
geleden opgericht en is daarmee één van de 
oudste Vlaamse Circussen en bovendien erkend 
door de Vlaamse Overheid.

Bill Kartoum, met meer dan 87 jaar de oudste nog 
actieve circusdirecteur van België, toert samen met 
zijn 30 jaar jongere Italiaanse echtgenote Patrizia 
Lotti door heel Vlaanderen. De lijst met referenties 
van scholen, instellingen en evenementen is 
inmiddels lang.

Kortom: met het Magic Circus haalt u een 
écht circus en een échte legende in huis. Een 
onvergetelijke ervaring. We vertellen u er graag 
meer over in deze brochure.

Namens Bill & Patrizia Kartoum - Lotti:

Welkom in de wereld van het
Magic Circus!

WELKOM BIJ HET 

MAGIC CIRCUS!
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De voorstellingen van het Magic Circus vormen de 
ideale gelegenheid om kinderen van de kleuter- 
en lagere school te doen stralen. Niet alleen in 
de circustent maar ook in zalen doet het circus 
kinderharten sneller slaan!

De prijzen zijn afhankelijk van het aantal kinderen 
dat de voorstelling bijwoont. 

AANTAL PRIJS FORMULE

tot 165 kids € 500,- forfaitair

v.a. 165 kids € 3,- per kind (v.a. € 500,-)

De voorstellingen duren 60 minuten voor kleuters 
of 75 minuten voor de lagere school. Tijdens de 
shows genieten alle leerlingen van een leerrijke 
circusshow met echte acrobaten, een muzikale 
clown, een kattenshow, een duivenrevue, een 
quick change act en de magic show. Ze krijgen ook 
de kans om zelf deel te nemen aan de voorstelling.

Voor scholen vanaf 220 kinderen scholen is het 
aan te raden om 2 shows te nemen aan € 3 per 
kind. De eerste show kan dan in de voormiddag, 
en de tweede in de namiddag gebracht worden.

Wij leggen tapijten om beschadigingen aan de 
infrastructuur te vermijden.
Voor meer informatie, neem vrijblijvend 
contact met ons op!

CIRCUS OP 

SCHOOL

DE KINDEREN 
ZIJN DE STERREN 

VAN DE SHOW!

VOORSTELLING MET 

KLEINE DIEREN!
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CIRCUS IN DE 

INSTELLING

Circus in uw instelling, dat is een glimlach toveren 
op het gezicht van iedere bewoner. De interactieve 
voorstelling betrekt de bewoners ook mee in de 
magie, zodat het helemaal onvergetelijk wordt!

Het Magic Circus heeft een mooie reputatie 
opgebouwd bij instellingen in heel Vlaanderen. De 
bewoners genieten steevast van de Magic Parade 
met katten, duiven, clowns, acrobaten...

Er zijn 2 verschillende programma’s: één van 60 
minuten en één van 75 minuten. 

Het circus komt met een bestel- en aanhangwagen 
vol magie naar uw instelling en installeert de 
speelruimte binnen in de zaal, cafetaria of ‘s zomers 
ook onder een afdak. De mogelijkheden zijn ruim 
en bieden voor iedere instelling een oplossing.

De shows worden bij voorkeur op gelijke hoogte 
met de toeschouwers gebracht, dus niet op een 
podium. De minimum benodigde oppervlakte 
bedraagt 5 x 5 meter.

Voor bijzondere doelgroepen kan mogelijk subsidie 
worden verkregen.

Voor meer informatie kan u ons vrijblijvend 
contacteren. We maken er graag samen met u 
werk van!

GROOT 
EN KLEIN 

GENIETEN 
SAMEN!

EEN VOORSTELLING VOL MAGIE, HUMOR EN VERWONDERING!
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EEN PROGRAMMA

ZO STERK ALS EEN OLIFANT
(maar uiteraard een programma zonder wilde dieren!)
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Door het ruime aanbod biedt het Magic Circus 
voor verschillende doeleinden de juiste animatie! 
Bedrijfs- en privéfeesten, opendeurdagen, 
huwelijken, lente- en communiefeesten, 
braderijen, Sinterklaas, Kerstmis, schoolfeesten, 
Pasen... Het Magic Circus past perfect bij elk soort 
evenement.

Omdat elk feest weer anders is, bespreken we 
graag met u de mogelijkheden en bieden een 
oplossing op uw maat. De voorstellingen kunnen 
bijvoorbeeld worden aangepast aan het thema 
enz...

Hebt u dus een communiefeest en wil u wel eens 
wat anders dan de typische goochelaar? Met het 
Magic Circus wordt ieder evenement bijzonder. 
We bouwen de speelruimte op in de feestzaal, 
‘s zomers onder een afdak of we brengen onze 
circustent mee.

Speciaal voor de evenementen presenteren we 
twee programma’s. Het Mini programma van 
60 minuten en het Maxi programma van 75 
minuten. Deze zijn ideaal voor ieder feest!

Onze nieuwe tent van 13 x 15 meter is 
uitstekend voor kleinere feesten en 
openluchtvoorstellingen! Vraag ernaar voor 
meer info!

CIRCUS OP UW

EVENEMENT
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Geen circus zonder een mooie circustent. Dat geldt 
uiteraard ook bij het Magic Circus. De tent kan 
naast de circusvoorstellingen ook gehuurd worden 
voor allerlei andere doeleinden. Daarbij kunnen we 
zorgen voor tribunes, loges, licht, geluid... 

Zoekt u dus een originele locatie voor uw huwelijk, 
verjaardags-, communie- of lentefeest of wil u 
een theatervoorstelling brengen in een ietwat 
ongewone omgeving? Bent u voor het bedrijf op 
zoek naar een sfeervolle locatie voor een Dinner 
Show, Paas- of Kerstfeest, die tot eenieders 
verbeelding spreekt? Het Magic Circus heeft de 
oplossing!

De tent werd gemaakt in 2015 en meet 13 x 15 
meter. Ze heeft een capaciteit tot 300 personen. 

Door de compacte opstelling past de tent op vrijwel 
iedere locatie. We hebben slechts 20 x 20 meter 
nodig om het geheel op te bouwen. De tent kan 
bovendien worden opgebouwd zonder piketten 
indien de wagens rondom de tent opgesteld 
kunnen worden. In dat geval hebben we wel iets 
meer ruimte nodig.

Alles wordt door ons geïnstalleerd. Het enige wat u 
hoeft te voorzien is de stroomtoevoer.

Voor meer info, contacteer ons vrijblijvend!

HUUR EEN ECHTE 

CIRCUSTENT
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CIRCUS MET

DIEREN

Een écht circus heeft dieren, en dat is bij het Magic 
Circus niet anders! Sinds jaar en dag presenteren 
we met veel zorg, geduld en liefde onze katten, 
duiven, kippen, konijnen, eenden, cavia’s, ... aan het 
grote publiek.

Het Magic Circus wil met deze dierennummers 
vooral aantonen hoe slim huisdieren wel zijn. 
Elke act ontstond met veel geduld en liefde, en 
zet de natuurlijke eigenschappen van de dieren 
centraal. Zo wordt er getoond dat katten echte 
evenwichtskunstenaars zijn, en hoeveel plezier 
ze beleven aan hun act. Ook de kippen, konijnen, 
eenden, cavia’s en duiven laten zich van hun beste 
kant zien. De leuke duivenrevue van Patrizia is 
daarbij ook een leuk hoogtepunt van de shows.

Patrizia en Bill zijn voortdurend bezig met de 
training en verzorging van de dieren. De hokken 
voldoen aan alle wettelijke eisen en de dieren 
worden geregeld gecontroleerd door de dierenarts.

De zorg en huisvesting zijn van groot belang 
om de erkenning van Vlaams Circus te kunnen 
krijgen. Na controles werd deze erkenning 
toegekend aan het Magic Circus.

U kan dus op beide oren slapen: bij het Magic 
Circus komen de dieren niets tekort!
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Magic Circus 
Erkend door de Dienst Cultuur van het 

Ministerie van de Vlaamse Overheid.

Bill & Patrizia Kartoum

Blauwesteenstraat 9
B-2550 Kontich 

Tel. 03 458 05 11
Info 0479 36 53 13

INFO@MAGIC-CIRCUS.BE
WWW.MAGIC-CIRCUS.BE
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