
AUGUSTUS 2020 – AUGUSTUS 2021

OPLEIDINGEN EN 
CROSSINGS VAN 
FUNAMBULISME

Je bent geïnteresseerd?
+32 2 640 15 71
funambule@ecbru.be

www.centrefunambule.eu
www.facebook.com/ecbru.be
www.instagram.com/circusecbru

Opleidingsslocaties
Circusschool Brussel
Picardstraat, 3 – 1000 Brussel

Centre Européen de Funambulisme
Tour & Taxis Park, onder de 
Jubileumbrug – 1080 Molenbeek

Maritiem Station Tour & Taxis
Picardstraat, 9 – 1000 Brussel

vennootshap

ondersteund door

Aansluitend bij meditatie en mindfulness, is koorddansen 
voor iedereen toegankelijk, van 10 tot 70 jaar en ouder. 
De beoefening ervan versterkt de concentratie en bouwt een 
speci� ek spierstelsel op. Het helpt je angsten onder ogen te 
zien en versterkt ook het zelfvertrouwen.

Ga naar GALWAY 2021: Wires Crossed
Wires Crossed, de grote Europese bijeenkomst: in juli 2021 
komen 400 amateur-koorddansers bijeen in Galway, Ierland.

Programma
Overtochten 8, 25 & 70 m lang, 4 & 6 m hoog

› 2 dagen training
› 2 dagen overtochten

Stages
Er worden verschillende stages koorddansen en funline 
aangeboden om het lopen op de koord met de evenwichtsstok 
te ontdekken en te oefenen. Of je nu een beginner of een expert 
bent, met deze stages kan je koorddansen ontdekken, trainen 
of je techniek perfectioneren. Deze worden georganiseerd van 
augustus 2020 tot juli 2021.

Weekendcursussen › € 99 / week › € 249
Het tweede weekend is aan 50%.

De oversteek over water 
De Brusselse Circusschool en het Centre Européen de 
Funambulisme organiseren meerdere keren per jaar de oversteek 
over water –  het kanaal van Brussel, de vijvers van Elsene, het 
Saincteletteplein, het kasteel van Beloeil, het park van Brussel –  
toegankelijk voor iedereen die koorddansen heeft gevolgd 
bij onze teams van gecerti� ceerde trainers. Een verrijkende 
ervaring die je voorbereidt op de grote oversteek van Galway 
2021 en je in staat stelt om je nieuwe koorddanstechnieken te 
oefenen. 

Kanaaloversteken › 64 €
Overtochten zijn inbegrepen bij de 5-daagse cursussen.

400
KOORDDANSERS 

IN GALWAY



Violaine Peeters Physisch theater

Mariona Moya Choreografe

Andrea Loreni Meditatie

Ronja Breuk Strakke koord

Claudio Casaccia Initiatie

STAGES CROSSINGS

ZA. 14 & ZON. 15.11 / 99 €

Claudio Casaccia
Sara Martinez

2021

ZA. 27 & ZON. 28.03 / 99 €

Mariona Moya + +

MAANDAG 12 › VRIJDAG 16.04 / 249 €

Violaine Peeters
Andrea Loreni
Bruno Frenette + +

ZA. 15 & ZON. 16.05 / 99 €

Mariona Moya + +

MAANDAG 28.06 › VRIJDAG 2.07 / 249 €

Bruno Frenette + +

SPECIALE EDITIE: laatste gelegenheid 
om je voor te bereiden op de oversteek 
van de Corrib in Galway Ronja, gecerti� ceerd trainster aan het Centre Européen de 

Funambulisme en afgestudeerd aan Codarts (Rotterdam), 
is specialiste in het lopen op de koord met en zonder 

evenwichtsstok en artieste op de strakke koord.

Opgeleid in de pedagogiek en koorddansen aan 
de Circusschool van Brussel, is Claudio specialist in 
de eerste stappen op de koord. Hij brengt je naar 

het kanaal van Brussel en Galway 2021. 

Koorddanseres opgeleid in fysiek theater, 
shiatsu, contactdans en traditionele zang... de 

vele kleine details die Violaine’s aparte 
benadering en haar lessen kleuren.

Koorddanser, danseres, trapezeartieste 
en choreografe, Mariona blaast je omver 

met haar bewegingen, haar swing en 
balans. Pure creativiteit.  

Een introspectieve reis, een moment van 
mindfulness op de koord! De Italiaanse 

koorddanseres-yogiste Andrea laat je koorddansen 
ontdekken door middel van meditatie.

WEKELIJKSE LESSEN

Vanaf 22 september

Initiatie ZATERDAGEN 10.00 u › 12.30 u
Tieners DINSDAGEN 17.30 u › 19.00 u
Volwassenen DINSDAGEN 19.00 u › 20.30 u

10 JAAR KOORDDANSEN!
VIER ZE MET ONS!

Mélanie Monteiro Yoga

Mélanie is yogadocente, koorddanseres en
 gediplomeerd trainster aan het European 

Tightrope Walking Centre. Ze laat je de 
eerste stappen op de koord ontdekken.

Bruno Frenette Oversteek van het kanaal

Circuskunstenpedagoog Bruno, gespecialiseerd 
in koorddansen, bereidt je voor op de 
kanaaloversteek en op Galway 2021.

Sara is een specialist in slackline (slap touw) en 
een buitengewone kunstenares. Als gecerti� ceerd 

trainster aan het Centre Européen de Funambulisme, zal 
zij haar passies voor evenwichtsspelletjes met u delen. Sara Martinez Slackline

Oversteken zijn toegankelijk voor 
koorddansers die zijn gevalideerd door het 
European Tightrope Walking Center, ze zijn 
inbegrepen in de 5-daagse cursussen.

2021

ZA. 17 & ZON. 18.04 / 64€ / DAG

Kanaaloversteek
40 m tot 9 m hoog

ZON. 23.05

Havenfestival
Oversteek van de kade 
van Biestebroeck

ZA. 3 & ZON. 4.07 / 64€ / DAG

Oversteek van het kanaal 
van 40 m en 100 m lang tot 9 m hoog

Galway
2021
JULI 2021 / GRATIS
Oversteek van de Corrib en 
van de Claddagh in Galway
8, 25 & 70 m lang, 4 & 6 m hoog
Aanwezigheid van 
400 koorddansers

ZA. 28 & ZON. 29.08 / 64€ / DAG

Oversteek van het kanaal
40 m tot 9 m hoog

 + + Gereserveerd voor gevorderden
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 / 319 € / jaar


