Persbericht

Spetterende show bij ASM-haven in Arnhem
STROOM, Cirque de la Liberté:
Trekt ruim 3200 bezoekers
Ruim 3.000 bezoekers hebben de circustheatershow STROOM, Cirque de la Liberté in de vroegere
ASM-haven in Arnhem bezocht. De afgelopen anderhalve week zijn twaalf voorstellingen
gespeeld, waarvan er zes (!) uitverkocht waren. Dit is een record voor organisatoren Gerda
Kalsbeek en Géraldine Lodders van de stichting touchstones.
De combinatie van internationale circustheaterartiesten, Arnhemse muzikanten en de bijzondere
locatie aan het water midden in de stad heeft zeker bijgedragen aan het succes”, constateert
Gerda Kalsbeek. “Ondanks het koude weer in de eerste week zijn toch veel mensen naar de
show komen kijken en heeft ruim 1225 van hen Spaghetti met Olifantentranen gegeten in de
aanlegkade van de haven”, zegt Géraldine Lodders. “Veel Arnhemmers waren verrast door
deze locatie waar ze nog nooit waren geweest.”
Naast enthousiaste reacties van het publiek, onder meer via social media, oogstte STROOM,
Cirque de la Liberté lovende woorden van de recensenten van dagbladen (de Gelderlander en
de Volkskrant) en het circusmagazine De Piste.
Kalsbeek en Lodders lieten zich inspireren door de locatie tussen de John Frostbrug en de Nelson
Mandelabrug en bedachten het thema vrijheid. Goos Meeuwsen, clowncharacter en de zoon
van Géraldine Lodders en zijn partner Helena Bittencourt (clowncharacter, acrobate, actrice
en zangeres) werkten dit idee uit tot een tot de verbeelding sprekende circustheatershow op
de grens van land en water. “De fantastische locatie en de goede samenwerking tussen de
artiesten, de muzikanten en de mensen achter de schermen gaf deze voorstelling iets extra’s”,
zegt Goos Meeuwsen. “De blije gezichten van de bezoekers en hun applaus, daar doe je het
net z’n allen voor.”
STROOM, Cirque de la Liberté is de tweede circustheatershow van de stichting touchstones,
Vorig jaar presenteerde touchstones de succesvolle circustheatershow Fashionata, Cirque de
la Mode in de Eusebiuskerk, die 2.600 bezoekers trok.

Voor meer informatie www.STROOM.cirquedelaliberte.nl
www.facebook.com/touchstonesarnhem
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