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PROGRAMMA KERSTCIRCUS AHOY 2017 BEKEND 
 
Het programma voor de 47ste editie van Kerstcircus Ahoy is rond. Wederom vormt een zeer 
divers palet aan internationale acts het ingrediënt voor het ideale gezinsuitje aan het 
einde van de decembermaand. Tien nummers van wereldformaat, die Rotterdam Ahoy 
van 23 t/m 30 december zullen omtoveren tot een magische plaats voor jong en oud. 
 
Producent/regisseur Fernand Banning is zeer content met zijn 'oogst' voor 2017. "Het is 
altijd puzzelen en afwegen om een zo uitgebalanceerd mogelijk programma samen te 
stellen. De bezoekers van ons circus zijn trouw, maar ook kritisch en willen - zeer terecht - 
iedere editie weer verrast worden. Ik denk dat we met deze line-up van spannende, atletisch 
uitdagende en ontwapenende nummers, in combinatie met de succesvolle clowns, een 
mooie mix hebben gevonden.” 
 
Kozakken, lama’s en kamelen 
Een nieuwe act in het programma is die van Angelo Frank. De telg uit een beroemde 
circusfamilie komt met een werkelijk uniek nummer naar de Maasstad. De Duitser laat 
namelijk zien dat er met zes kamelen, drie buffels en vijf lama’s ook een prachtige vrije 
oefening valt te maken. Een indrukwekkend, maar ook ontwapenend nummer, waar vooral 
de kinderen erg van zullen genieten. 
 
Troupe Assa is ook nieuw in de line up van Kerstcircus Ahoy. Het Franse ensemble, 
bestaande uit drie vrouwen en drie mannen, is niet zo vaak in circussen te bewonderen, dus 
hun komst naar Rotterdam is heel bijzonder. Troupe Assa heeft een razendsnel Kozakken-
nummer, waarbij het zestal op hun paarden springt, er onderdoor duikt en andere capriolen 
uithaalt. Tempo, ultieme timing en precisie dus. 
 
Betoverende Italiaanse luchtacrobatiek en buitelende binnenbanden 
De Italiaanse Shannon Monni is naast een indrukwekkende verschijning, een echte 
kunstenares. Wat zij lichamelijk in een enorme in de lucht hangende kunststof kogel kan, is 
onbeschrijflijk. Een spannende, maar vooral betoverende sphere-act, waarbij Monni haar 
atletisch vermogen en lenigheid voortdurend op de proef stelt. 
 
Lilian Cheban Troupe komt met twee nummers naar Rotterdam. Als zogenaamde 'springers 
on big tires’ zorgen de Oekraïners voor een van de spectaculairste momenten tijdens de 
voorstelling. Zes mannen die met enorme binnenbanden rondspringen door de piste, terwijl 
ze door de lucht vliegend salto’s maken en op elkaars schouders landen. Een zeer verrassend 
nummer dat door jong én oud zeer gewaardeerd zal worden. Het tweede nummer van de 
Oostblokformatie heet Russian Swing, een act waarbij alle leden van het zestal met 
pirouetten en meervoudige salto’s van een schommel metershoog door de lucht vliegen en 
op een groot kussen landen. 
 
Hoofd op hoofd 
Duo Kvas heeft ook een zeer speciale act in petto voor het hooggeëerd publiek. Het tweetal 



uit Oekraïne heeft een evenwichts-act, waarbij beide krachtpatsers hoofd op hoofd 
balanceren. Een topnummer, dat in Monte Carlo ook al in de prijzen is gevallen en de 
bezoeker op het puntje van de stoel laat zitten tot de laatste seconde van de act. 
 
Eerder al bekendgemaakte top-acts 
Vier acts bevestigden al eerder hun komst naar Kerstcircus Ahoy. Daarbij The Astronauts, 
een unieke adembenemende - en voor Europa exclusieve - evenwichts-act uit Hongarije en 
Family Stoliarov, een clownsfamilie met een bijzondere band met ons land die vorig jaar - 
met andere nummers - al zeer veel succes oogstten. Ook het Amerikaanse Duo Daring Jones, 
een prijswinnend luchtnummer aan de trapeze en Artem Yefimov, een groep razendsnelle 
Oekraïense vloeracrobaten, hadden al toegezegd hun kunsten in Rotterdam Ahoy te komen 
vertonen. 
 
Meer informatie over voorstellingen en kaartverkoop: www.kerstcircus.nl 
 
////// 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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