
Bedrijfs- en 

privéfeesten, open-

deurdagen, lente- en 

communiefeesten, 

 braderijen, school-

feesten...

Tijdig te bespreken!

www.magic-circus.be

BILL KARTOUM
& TEAM PRESENT

MAGIC CIRCUSMAGIC CIRCUSMAGIC CIRCUS
VOOR 

IEDEREEN!
POUR TOUT
LE MONDE!

      





Bill Kartoum is met meer dan 83 jaar de oudste 
en laatste, écht Belgische circusdirecteur van 
België. Hij richtte 20 jaar geleden samen met zijn 
vrouw Patrizia Lotti na circussen als Selma, 
Espagnol, Saludos Amigos, Buffalo Bill... het 
Magic Circus op. Het is daarmee één van de 
oudste Belgische circussen. Het Magic Circus is 
door de Vlaamse Overheid dan ook erkend als 
Vlaams Circus.

Bill heeft de voorbije jaren heel wat stunts op zijn 
naam gezet. Hij haalde bijvoorbeeld het Guin-
ness Book of World Records met 3 optredens in 
3 verschillende gemeenten op één dag. Niet zo 
bijzonder zal u denken, maar hij bouwde met 
zijn team tussen de voorstellingen wel telkens 
het hele circus af en op de volgende plaats 
weer op. Meer leest u verder in deze brochure!

Als Fakir, Pipo de Clown of Cowboy en -girl 
blijven ze jong en oud verbazen.
Namens Bill & Patrizia Kartoum - Lotti:

Welkom in de wereld van 
het Magic Circus!
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Bill heeft zijn sporen verdiend in het Belgische en 
internationale circusmilieu als scherpschutter,
filmacteur, levende kanonskogel en 
recordhouder van 2 wereldrecords. Hij verwierf 
bekendheid in binnen- en buitenland en stond 
op de affiche van verschillende gerenom-
meerde circussen en andere showtempels.

Op jonge leeftijd was hij al circusdirecteur. In 
zijn beroemde Circus Espagnol had hij onder 
meer olifanten, tijgers en ijsberen van Erie Klant. 
Klant’s dierennummers waren dé wereldtop!

Hij behaalde zijn wereldrecords met het op- en 
afbouwen van zijn Magic Circus op 3 
verschillende plaatsen op 1 dag tijd!
Tijdens de eerste recordpoging speelde hij om 
8u30 in Ieper, om 14u00 in Geluwe en om 19u30 
in Dadizele. Het tweede wereldrecord begon in 
Lint om 8u30, in Boechout om 13u00 en in 
Kontich om 19u30. Hij speelde er telkens een 
programma van 2 uur met o.a. een nummer 
met grizzlyberen, poema’s, slangen, jongleurs… 
Velen hebben hem dit al willen nadoen, maar 
zonder succes...
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Onze voorstellingen vormen de ideale 
gelegenheid om kinderen van de kleuter- en 
lagere school te doen glunderen. Niet alleen 
in de tent maar ook in zalen doet het circus 
kinderharten sneller slaan!

Voor € 3 per kind, met een minimum van 220 
kinderen (€ 650,00) genieten alle leerlingen van 
een leerrijke circusshow met echte acrobaten, 
een jongleur, een muzikale clown, een katten-
show, een duivenrevue, een pony-act en de 
magic show. Ze krijgen ook de kans om zelf deel 
te nemen aan de voorstelling.

Voor scholen met minder dan 200 kinderen 
presenteren we voor € 550,00 een voorstelling 
van 60 minuten.

Voor grotere 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 
schoolinfrastructuur te vermijden.
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Scholen





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

Er zijn 2 verschillende programma’s: één van 
60 minuten en één van 90 minuten. Het Magic 
Circus past zich volledig aan zijn publiek aan 
en speelt zowel binnen als buiten. De shows 
worden bij voorkeur op gelijke hoogte met de 
toeschouwers gebracht. De minimum 
benodigde oppervlakte bedraagt 5 x 5 meter. 

Voor beide programma’s kan de organisatie 
een subsidie aanvragen via het Aanbod 
Podium van de Vlaamse Overheid. 

Zie onze website voor de volledige informatie.

www.aanbodpodium.be
Geschikt voor Bijzondere Doelgroepen
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Instellingen





Bedrijfs- en privéfeesten, opendeurdagen,
huwelijken, lente- en communiefeesten,
braderijen, Sinterklaas, Kerstmis, schoolfeesten, 
Pasen... Het Mini-, Maxi- en Blitsprogramma zijn 
ideaal voor uw evenement! Dit alles kan met of 
zonder tent.

Door het brede scala aan mogelijkheden biedt 
het Magic Circus voor verschillende doeleinden 
de juiste animatie! We bespreken graag met 
u de mogelijkheden en bieden een oplossing 
voor uw evenement. De voorstellingen kunnen 
worden aangepast aan het thema enz...

Onze nieuwe tent van 11 meter met verhoogde 
piste is uitstekend voor kleinere feesten en 
openluchtvoorstellingen! Vraag ernaar voor 
meer info!

Het Blitsprogramma is het nieuwste programma 
van het Magic Circus waarbij Bill en Patrizia een 
beperkte selectie van de acts brengen. 
Vanaf € 350,00 is dit programma ideaal voor 
communie- en lentefeesten, verjaardagen...
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Afmeting: 12 x 16 meter
Benodigde oppervlakte: 20 x 24 meter
Hoogte: 8 meter
Zeiltype: Lichtdoorlatend
Capaciteit: 250 à 300 personen
Capaciteit zonder tribune: 400 pers.

Afmeting: 11 meter - geen piketten!
Benodigde oppervlakte: 11 meter
Zeiltype: Lichtdoorlatend
Hoogte: 6 meter
Capaciteit gesloten: 200 personen
Capaciteit open: 500 personen

Afmeting: 18 x 18 meter
Benodigde oppervlakte: 30 x 30 meter
Hoogte: 8 meter
Zeiltype: Lichtdoorlatend
Capaciteit: 500 personen
Capaciteit zonder tribune: 600 pers.

Afmeting: 18 x 26 meter
Benodigde oppervlakte: 26 x 35 meter
Hoogte: 11 meter
Zeiltype: Verduisterd
Capaciteit: 700 à 800 personen
Capaciteit zonder tribune: 1.000 pers.

Nieuw!

Nieuw!



Het Magic Circus beschikt over een uitgebreide 
infrastructuur die geschikt is voor verschillende 
doeleinden. De 4 tenten kunnen gehuurd 
worden met of zonder tribunes, loges, licht, 
geluid... Wij installeren alles voor u. Het enige 
wat u hoeft te voorzien is de stroomtoevoer.

Wilt u een voorstelling presenteren in een échte 
circustent? Of wilt u een huwelijk, verjaardags-, 
communie- of lentefeest in echte circussfeer 
vieren? 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!

Sinds 2011 beschikken we over 2 nieuwe tenten. 
De grootste van 18 x 26 meter heeft een 
capaciteit van 700 à 800 personen. De nieuwe 
kleine tent van 11 meter met verhoogde piste is 
ideaal voor kleinere events  en openluchtshows!

Er zijn verschillende mogelijkheden! Een over-
zicht van onze tenten vindt u hiernaast en op 
onze website. Neem vrijblijvend contact met 
ons op voor meer informatie!
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Verhuur





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, een pony... aan het grote publiek.

Het Magic Circus wil met zijn dierennummers 
aantonen hoe slim huisdieren wel zijn. Elke act 
ontstond met veel geduld en liefde, en zet de 
natuurlijke eigenschappen van de dieren cen-
traal. We laten zien hoe slim katten wel zijn, en 
hoeveel plezier ze beleven aan hun act. Ook 
de pony zet zijn beste beentje voor wanneer hij 
op het postament de show steelt, knielt en zijn 
rondjes door de piste maakt.

Patrizia en Bill zijn voortdurend bezig met de 
training en verzorging van de dieren. De hokken 
voldoen aan alle 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.
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Dieren



Bill & Patrizia Kartoum
Postbus 20 - B-2550 Kontich 

Tel: 03 458 05 11
Info: 0475 76 82 41

Reservatie: 0479 36 53 13 

info@magic-circus.be 
www.magic-circus.be

Magic Circus
Erkend door de Vlaamse Overheid.

Opgenomen in het Aanbod Podium.
www.aanbodpodium.be
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