
 
Pers Info 

Programma tekst en credits 

Heb jij ooit Boeksoep geproefd? Ken jij iemand die kan vliegen? Wordt een kikker een prins als je hem 
kust? Fullstop kan deze vragen voor jou beantwoorden. Tegelijkertijd brengen ze de wereld van de 
kinderboeken tot leven door middel van circus, muziek, theater en dans. Het resultaat is een lekkere soep 
van al je lievelingspersonages. Geschikt voor jonge kinderen en hun families. 

Concept en realisatie: Wibbe en Vicki Pompe 

Regie: Craig Weston 

Muziek: Wibbe Pompe 

Met ondersteuning van de Vlaamse Overheid. 

Coproductie: MiramirO 

Wij zijn contractueel verbonden aan het vermelden van de Vlaamse Overheid en MiramirO met logo in 
alle communicatie over Boeksoep. Gelieve dit ook in uw communicatie op te nemen. De logo’s kunt u 
hier vinden: https://cjsm.be/logo en hier: https://www.miramiro.be 

Korte tekst over het gezelschap 

Na het afstuderen aan circushogeschool Circomedia (Bristol, UK) in 2005 hebben wij Fullstop Acrobatic 
Theatre opgericht. Onze eerste 3 producties “Is it me?”, “Waiting on you” en “Outside The Box” hebben 
wij gebracht door heel Europa en daarbuiten. 

Wij streven om acrobatisch straattheater te maken van een hoge kwaliteit. We gebruiken technieken uit 
het circus, dans en theater om verhalen te vertellen over personages waarmee ons publiek zich kan 
identificeren. Boeksoep is onze vierde straattheatervoorstelling en de eerste keer dat we een productie 
specifiek maakten voor jonge kinderen. Geïnspireerd door het voorlezen bij het slapen gaan, het leren 
lezen van onze eigen kinderen en fantastische verhalen uit de wijde wereld van de kinderboeken brengen 
wij u: Boeksoep! 

Fotos in hoge resolutie: https://www.fullstopacrobatics.com/gallery Vermeld alstublieft de naam van de 
fotograaf en het festival zoals vermeldt in de beschrijving. 

Video: Hier de Youtube link: https://youtu.be/70cxixdMHJk  

Muzieklijst Boeksoep 

Voor de rechten op de muziek in Boeksoep wordt het festival een aparte factuur toegezonden door de 
Vlaamse auteursrechtenorganisatie SABAM. Zij rekenen 2,1% van de overeengekomen gage. 

Boeksoep opening.                           Wibbe Pompe 
Boeksoep.                                   Wibbe Pompe 
De prinses en de kikker deel I             Wibbe Pompe 
De dierenparade                             Wibbe Pompe 
De achtervolging                            Wibbe Pompe 
De prinses en de kikker deel II.           Wibbe Pompe 
Slick                                        Herb Alpert & The Tijuana Brass 

 


