Straatkunst
festival op en
rond de Markt
in Delft

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

20:00 - 24:00 uur

15:00 - 24:00 uur

12:00 - 17:00 uur

acrobatiek

ZA 20:30 22:00 23:30 ZO 13:45 15:00 16:30

comedy

ZA 16:00 19:15 21:30 ZO 13:00 14:30 16:30 4

NaFsiora Duo Keniaanse acrobaat Nafsi en

Sid Bowfin Show uit Engeland. Op deze

Nederlandse accordeoniste Fiora. Energieke, inter
actieve, humoristische act vol verbazingwekkende
Afrikaanse acrobatiek en Europese live muziek op
accordeon, dans, humor en romantiek. Wat als het steeds
intiemer wordt tussen de performers en de accordeon
in de weg komt te zitten? Op diverse locaties op de Markt.

neurotische, hyperactieve violist zat de klassieke
muziek te wachten! Onvoorspelbaar, losgeslagen en
uniek. Onnavolgbaar speelt hij zijn favorieten.
En als dat zijn publiek frusteert, kan het maar
beter niet klagen ... Op zaterdag en zondagmiddag.

dans
atelier

doorlopend ZA 15:00 ZO 13:00 3

Atelier 7 uit Delft biedt een timmeratelier. Ga aan
de slag met hout, hamer, zaag en spijkers. Doorlopend
op zaterdag- en zondagmiddag.

atelier

VR 20:45 23:00 ZA 21:00 23:00 5

Amira al Rawi ‘Bouie’ bleek dé verrassing van
jongerendansfestival Delft Moves 2017. Vijf jonge
dansers schetsen de rollen van burgers in de
maatschappij tijdens hun opstand. Een zinderende
dans over onmacht, frustratie en kracht. Op vrijdag23 en zaterdagavond 24 juni op de Markt.

doorlopend ZA 15:00 ZO 13:00 3

Repair Kid uit Den Haag biedt bezoekers de kans
om kapotte huishoudelijke apparaten uit elkaar te
halen en van de onderdelen nieuwe kunst te maken.
Doorlopend op zaterdag- en zondagmiddag.

atelier

VR 19:45 3

TetraTown atelier uit Amsterdam. Maak een
stijlvolle pet of hoed van kartonnen sap- en
melkpakken. Je zou het niet denken, maar mooi!
Doorlopend op vrijdagavond.
jongleren

speelplaats

doorlopend ZA 15:00 ZO 13:00 3

CircusKabel geeft een show met talentjes uit
Delft. Aansluitend mag je zelf aan de slag in de
circusspeelplaats. Doorlopend op zaterdag- en
zondagmiddag.

ZA 20:00 22:30 23:55 ZO 12:00 14:00 16:00 6

Uit Japan komt ACE-K, jong acrobatiek-, diaboloen jongleersensatie. Winnaar van zeven straat- en
circuskunst prijzen. In Delft op zaterdagavond
24 en zondagmiddag 25 juni. Vooral zijn twee
optredens in het donker op zaterdagavond op
de Markt zullen spectaculair zijn.

goochelshow

ZO 14:30 15:15 16:15 1

Magisch stuntman Tim Horsting brengt
‘Vagrantis’. Een combinatie van vingervlugheid,
levens-gevaarlijke stunts, jarenlange ervaring,
opperste concentratie of puur geluk?
De waarheid ligt in het midden. Humor, horror,
actie en verbazing op zondagmiddag.

mobiel

VR 19:30 21:30 markt

‘Draak Joris’ van Circus Theater Vladimir uit
Culemborg is een animatie-act op spring-stelten;
de draak huppelt grappig, springt en sprint rond!
Te zien op vrijdagavond 23 juni op en rond de Markt.

mobiel theater

ZA 17:00 20:15 22:15 markt

Theater Gajes Twee mensen, gedreven door
eenzaamheid, nemen een wereld mee van gastvrijheid en gezelligheid. Bijzondere ontmoetingen,
feestjes met de toeschouwer of een diepgravend
gesprek. Vriendschap, eenzaamheid en levensvragen in een miniatuurwereld: dat is Parasolo.

mobiele mime

ZA 21:00 22:15 ZO 14:30 15:30 markt

Todo Puede Pasar. Chileen Deivy Ruiz’ alterego is
Mimo Huenchulaf. Zie hem tussen mensen
door bewegen en je vermaakt je kostelijk.
Klassieke mime, hedendaagse mime, straat
mime, acrobatiek, clownerie, jongleren, alles wat
te pas komt, zet hij in. Één en al interactie met
publiek, passerende voertuigen en dieren. Lachen!

muziek

VR 22:25 2

Oh, Everything! Muzikale verhalen uit
Den Haag. Akoestisch versterkt. Over leven, dood
en de rest. Prachtige zang met een doorgaande
verhaallijn. Vrijdagavond op de Markt.

muziek

ZO 12:00 2

Y-mara Delftse funky reggaeband. Voor het
opwarmen van het zondagmiddagprogramma.

muziek

ZA 15:30 17:45 2

The Fabulous Feno Performance of music
(guitar, vocals, harmonica), juggling, magic, mime
and plate spinning. This multi-talented American
artist entertains both children and adults with magic,
juggling and plate spinning. In addition, this
versatile international musician from Chicago
will play and sing the Blues, Soul and Funk for
all to enjoy! Zaterdagmiddag.
(wereld) muziek ZA 16:30 2

Stefka In dit muziekproject gaan vier musici op zoek
muziek

VR 20:00 2

Improband Delfts improvisatie-muzikant Bram
Stoeken verzamelt zijn muzikale vrienden voor
jamsessie. Funky, bluesy start van de vrijdagavond.

naar een verloren thuis. Het thuisland waarvan je bent
weggevlucht, omdat het er onveilig was, of die plek
waar je altijd bent gebleven, maar waar je jezelf niet
meer in terug kunt vinden omdat de wereld om je heen
is veranderd.

pipiwagen Pure Passie De Pipiwagen is de leukste eco-toiletwagen van Nederland. In deze vrolijke
pipowagen is elk toilet uniek, sfeervol en heerlijk schoon. Vriendelijke gastvrouwen bieden doorlopend
een uitstekende verzorging en een gastvrije sfeer, een lief achtergrondmuziekje klinkt zachtjes.

theater

VR 22:00 5

Jonge talenten uit Rotterdam en Delft maakten
de maatschappijbewuste One on Stage, een
voorstelling met dans, spel en video.
Begeleiding; Bennie Semil, Lloyd Marengo en
Kim Schonewille. Op vrijdagavond.

theater

ZA 13:00 16:00 ZO 13:00 16:00 11

De slapstick-komedie ‘Freddy the Super Teddy’
uit Amsterdam is zaterdag- 24 en zondagmiddag
25 juni op MWS - in een bootje in de gracht
Vrouwjuttenland. Pieter & Bert brengen een
ode aan Laurel & Hardy en combineren het beste
van het straattheater, circus en theater.

VR 21:15 23:30 ZO 14:00 16:00 10

‘9 to life’ is de nieuwste van HipSick Unusual
Theatre uit Rotterdam. Dans, absurdisme en
visueel theater. Een weerspiegeling van onze
huidige, gehaaste maatschappij. Waar ligt de
grens tussen gewoonte en ritueel. Wie is normaal
en wie bepaalt dat? Vrijdagavond en zondagmiddag.

theater

theater

ZO 13:30 15:00 17:00 7

‘DrumGod’ -robotica in de kunst! Traktatie van
de 175-jarige TUDelft en Gemeente Delft. Drummer
speelt met gigantische industriële robotarm. Of is
het andersom? Visueel, muzikaal en humoristisch
spektakel van technisch theatermaker ULiK uit
Duitsland. Eenamenspel van mens en machine.

theater

ZO 15:15 5

Joan Català uit Spanje brengt zijn festival-hit
‘Pelat’ op zondagmiddag 25 juni. Een juweel!
Met wat touw en een vier meter lange boomstam
combineert hij dans, theater en circus. Moét je
gezien hebben. Treedt slechts één keer op.

theater

ZO 13:45 15:30 5

Cie MOBIL In ‘Sulky M1’ worstelt de chauffeur
met zijn onwillige auto, maar hij weet ondertussen
natuurlijk wél zijn geliefde te veroveren. Een
hilarische, spectaculaire slapstick over romantiek
die hartverwarmend is, en niet alleen omdat er
met vuur gespeeld wordt. Zondagmiddag!

‘Off programma’

in winkelgebied
De Klis op zaterdagmiddag
13.00 - 16.00
Met o.a. Kunstkarakters (stelten),
De Zusters (clowns), Alex en Hélèn
(gitaar en zang), Alexander Franken
(gitaar en zang), Guill (jongleren),
DA Dance Studio (o.a. Zouk) en
Société d’amosseau.
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