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CircusTheater

11 - 22 juni Arnhem

Eusebiuskerk
Arnhem krijgt in juni een circus
In de maand juni is de stad Arnhem een circus rijker. Fashionata, Cirque de la Mode strijkt
tussen 11 en 22 juni neer in de Eusebiuskerk. Fashionata is gloednieuw en in veel opzichten
geen traditioneel circus, maar wel met één duidelijke overeenkomst: anderhalf uur sensationeel
entertainment.
Fashionata is het geesteskind van grafisch ontwerper Geraldine Lodders en bedenker van
het Modekwartier Gerda Kalsbeek. Het idee van een modecircus verscheen letterlijk aan
Lodders in een droom. “Het was na de modebiënnale van 2011, ineens zag ik het voor me;
een combinatie van mode en circus waardoor het geheel een stuk toegankelijker wordt voor
een breed publiek.” De combinatie mag voor veel mensen nieuw zijn, voor Lodders is hij niet
zo ver gezocht. Haar zoon Goos Meeuwsen is een van Nederland’s weinige officiële clowns. Een
opleiding die hij genoot aan École National du Cirque en vervolmaakte bij het wereldberoemde
Cirque du Soleil.
Gerda Kalsbeek legt uit wat de bezoeker van hun circus kan verwachten: “Fashionata is geen
traditioneel circus. De piste is verruild voor een kerk, geen levende dieren, wel beestachtige
sketches, niet alleen circus, maar ook circustheater. Dat wil zeggen een combinatie van
circus, theater, live muziek, zang en fashion. Mode is het centrale thema van deze bijzondere
circusvoorstellingen. Wat we dragen, zegt iets over wie we zijn. De clown is hier misschien wel
het meest aansprekende voorbeeld van.”
Inmiddels is zeker dat Goos Meeuwsen en circusartieste Helena Bittencourt deelnemen aan
Fashionata. Zij traden eerder dit jaar op in Sochi tijdens de Olympische Spelen. Daarnaast
zorgen het Mete Erker Trio en zangeres Lavalu niet alleen voor de muziek maar ook voor een
echt Arnhems tintje.
Het circus is te zien van 11 t/m 22 juni met twaalf voorstellingen van anderhalf uur in de
Eusebiuskerk in hartje Arnhem. Kaarten zijn vanaf medio april te verkrijgen via de website
en social media. Er gelden interessante vroegboekkortingen en kortingen voor groepen en
minima.
www.fashionata.nu
facebook.com/fashionata
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NOOT VOOR DE REDACTIE
Fashionata, Cirque de la Mode
Fashionata is circus in zijn meest wervelende vorm. Met muziek, zang en dans, clownerie en
acrobatiek. Het hart van deze circusshow wordt gevormd door vier musici en vier circusartiesten.
Zij verzorgen een bijna anderhalf durende voorstelling die de bezoeker op het puntje van zijn
stoel houdt, ontroert en doet schateren van het lachen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anoek Hagenaars: pers@fashionata.nu of 06 16604577

