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HET LEUKSTE CIRCUSSPEKTAKEL VAN NEDERLAND STAAT WEER VOOR DE DEUR  
 
Nu buiten de bladeren weer van kleur veranderen en de herfstige buien regelmatig over 
ons land trekken, is het duidelijk: de winter komt eraan. Dit betekent dat een nieuwe 
editie van het Kerstcircus Ahoy, dat van 23 t/m 30 december zal plaatsvinden, weer bijna 
voor de deur staat. Ook dit jaar komen de meest behendige acrobaten, hilarische clowns 
en grootste durfallen naar Rotterdam, met als surprise van wereldformaat: een unieke, 
bloedstollende act van het majestueuze Ringling Bros Circus uit de Verenigde Staten. 
 
Met nog zo’n drie maanden te gaan zijn de voorbereidingen voor het oudste kerstcircus van 
Nederland in volle gang. Van 23 t/m 30 december strijkt voor de 47ste editie van Kerstcircus 
Ahoy opnieuw een illuster gezelschap van internationale circusartiesten neer in Rotterdam 
Ahoy. Ook voor deze editie heeft producent/regisseur Fernand Banning daarbij weer de 
meest spraakmakende acts uit de internationale circuswereld verzameld. 
 
Astronauten in Ahoy 
Voor het aanstaande Kerstcircus Ahoy heeft Banning een wereldwijd unieke act weten te 
boeken. Het Hongaarse trio The Astronauts werkte jarenlang voor het vermaarde 
Amerikaanse circus Ringling Bros, maar is nu rond de kerstdagen exclusief te zien in 
Rotterdam. Een wonderschone en duizelingwekkende balans act, waarbij de drie 
'astronauten’ als in de ruimte - in luchtledige slow motion - over en door een enorm 
draaiend rad lopen, dat in de nok van het Ahoy Theater wordt opgehangen. Een 
adembenemende act, waarbij de toeschouwer zich getuige waant van een gewichtloze 
ruimtetrip. 
 
Kaartverkoop van start 
De kaartverkoop voor Kerstcircus Ahoy is van start met een 'early bird actie’ waarmee tot 1 
oktober 5 euro korting te verkrijgen is op alle 1e rangtickets. 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).   
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