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NIEUWE ACTS VAN WERELDFORMAAT BEVESTIGD VOOR KERSTCIRCUS AHOY 

Over iets meer dan twee maanden komen de lenigste acrobaten, grappigste clowns en 

stoerste durfallen weer naar Rotterdam en het programma van Kerstcircus Ahoy begint 

vorm te krijgen. Het Amerikaanse Duo Daring Jones, Family Stoliarov uit Rusland en het 

Oekraïense Artem Yefimov zijn door producent/regisseur Fernand Banning aan de line up 

van het oudste kerstcircus van Nederland toegevoegd. Eerder al werd de komst van de - 

voor Europa - exclusieve act The Astronauts naar Rotterdam Ahoy bevestigd. 

Afgelopen maand wist Fernand Banning het Hongaarse trio The Astronauts, dat jarenlang 

werkte in het befaamde Amerikaanse circus Ringling Bros voor de 47ste editie van Kerstcircus 

Ahoy vast te leggen. Een adembenemende, exclusieve evenwichts-act op een draaiend rad, 

waarbij al lopend en fietsend in de nok van het Ahoy Theater de wetten van de 

zwaartekracht worden getart. 

Vandaag mogen er weer drie fantastische acts bekend gemaakt worden.  

Russiche clowns 

Family Stoliarov is een van oorsprong Russische clownsfamilie. Vorig jaar was het drietal een 

van de smaakmakers in het programma en dit jaar zijn ze terug met een aantal compleet 

nieuwe, hilarische nummers waarbij publieksinteractie wederom een van de sleutelwoorden 

zal zijn. 

Prijswinnend Amerikaans luchtacrobatiek  

Duo Daring Jones is – zoals de naam al doet vermoeden – een buitengewoon sensationele 

act. Het Amerikaanse man/vrouw-duo won in Monte Carlo de prestigieuze Bronzen Clown, 

wat gezien de enorme concurrentie op luchtnummers uit het Oostblok en Azië, een 

wereldprestatie is. Duo Daring Jones brengt een adembenemend optreden waarbij 

ongezekerd aan de trapeze de meest onwaarschijnlijke capriolen worden uitgehaald. Ze 

klimmen over elkaar, maken salto’s en pirouetten en dat alles op duizelingwekkende hoogte. 

Een uniek en uiterst beklijvend kunststukje, dat de bezoekers van Kerstcircus Ahoy 

minutenlang op het puntje van de stoel zal laten zitten. 

Oekraïense acrobaten 

De ‘fast track springers’ Artem Yefimov komen uit het verre Oekraïne en zorgen voor 

acrobatisch spektakel. Het zijn vijf atletische heren die tijdens hun vloeroefening 

schitterende sprongen maken, die niet zouden misstaan tijdens Olympische turnwedstrijden. 

Denk aan metershoge flikflaks, luchtschroeven en salto’s. Dit alles met opzwepende muziek 

en natuurlijk strakke choreografie. Een zeer imponerend nummer dat door jong én oud zeer 

gewaardeerd zal worden.  



Kaartverkoop 

De kaartverkoop voor Kerstcircus Ahoy, dat plaatsvindt van 23 t/m 30 december 2017, is 

inmiddels van start gegaan. Kaarten zijn verkrijgbaar via Ticketmaster.nl en op kantoordagen 

van 10.00 tot 15.00 uur telefonisch via de Kassa van Ahoy (0900 2352469, € 0,45 p/m). Voor 

alle ticketinformatie: www.kerstcircus.nl/tickets. 

//////// Noot voor de redactie; niet voor publicatie: 

Voor informatie en beeldmateriaal kunt u zich wenden tot Loes Hoogland (tel. 0650503977; 

l.hoogland@ahoy.nl), of Christ-Jan van Dongen (010-2933193; c.vandongen@ahoy.nl).  

   

 


