
 
 
“Groningen kan trots zijn op Santelli, vermaard binnen de circuswereld, verdient deze nieuwste 
voorstelling een groter publiek. Jong en oud, niemand zal zich vervelen. Boeken, zeg ik tegen 
de theaterwereld, en vertel vooral iedereen, die nog nooit jeugdcircus heeft gezien, dat ze deze 
voorstelling niet mogen missen.”                                                                       - Frans Kerver 
 
 
Meer over voorstelling Plein 
Op het plein is het anders. Je mag er helemaal jezelf zijn!  
Buiten het plein lijkt iedereen op elkaar, doet dezelfde dingen, past zich aan om erbij te 
horen.  
Maar jezelf zijn, wat is dat eigenlijk?  

De wervelende circusshow Plein verbeeldt lenig en vol acrobatisch bravoure wat er leeft op 
het plein en in de hoofden van de bewoners. De artiesten van Santelli voeren daarbij 
spectaculaire acts uit op de grond en in de lucht, ze veranderen in slangenmensen, zoeken 
naar evenwicht op eenwielers en tarten de wetten van de zwaartekracht. 

“De soepel geproduceerde voorstelling toont alle disciplines uit het moderne circus in een 
vloeiend en logisch verhaal over twee rivaliserende groepen jongeren die het steeds beter met 
elkaar leren vinden.”         - Regine Reincke 

Meer over Circus Santelli 
Santelli is een eigentijds circus uit Groningen. Al meer dan 65 jaar weten we te overtuigen met 
voorstellingen die zowel technisch als artistiek van hoog niveau zijn. We verzorgen diverse 
lessen, van ballopen voor 6 jarigen tot aerial tissue voor internationale studenten. Alles onder 
begeleiding van professionele turn- en circusdocenten. Diverse leerlingen stromen door naar 
circusschool.  
Ook beschikt Circus Santelli over een semi-professionele groep artiesten die verschillende 
voorstellingen verzorgen, in dit geval de gloednieuwe show Plein.  De voorstellingsgroep van 



Circus Santelli bestaat uit 16 jongeren tussen de 13 en 17 jaar. Ze trainen 6 tot 10 uur per 
week onder begeleiding van professionele trainers en maken elke anderhalf tot twee jaar een 
nieuwe voorstelling waarin een totaal beleving wordt neer gezet.  

Praktische informatie 
 

Genre Circus, theater 

Publiek 4+ 

Regie  Roos Hermanides 

Productie, PR en boekingen Heidi van der Veen 

Vraagprijs € 550,00 voor de hele show zonder pauze  
€ 100,00  voor een extra show 
reiskosten € 2,50 per kilometer  
(met een maximum van 450 euro) 
dit alles exclusief 9% BTW 

Contactgegevens info@santelli.nl   050-3139575 
www.santelli.nl  

Begeleiding/opbouw Maximaal 6 volwassenen 

Duur voorstelling 65 minuten   
Bij 2 voorstellingen min. 2,5 uur tussen de aanvangstijd van de 
shows 
Andere tijdsindelingen/speeltijden mogelijk in overleg 

Speelvlak Ideaal = 10m breed x 10m diep x 6,5m hoog 
We kunnen ons aanpassen aan andere omstandigheden. Het 
kan zijn dat de voorstelling dan iets korter wordt. 

Op- en afbouw  Start 3,5 - 4 uur voor aanvang, afbouw 1 uur 

Lichtplan Op aanvraag 

Geluidsinstallatie Hebben we zelf, anders inpluggen RCA output 

 
Bent u net als wij enthousiast geworden van Plein dan hoop ik graag van u te horen. 

Met vriendelijke groet namens Circus Santelli, 

Heidi van der Veen 
050 - 313 95 75      e-mail: info@santelli.nl         website: www.santelli.nl 

telefonisch vrijwel altijd bereikbaar op: maandag van 10 tot 16 uur, woensdag van 12 tot 15 
uur en donderdag van 11 tot 16 uur  
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Hieronder een foto impressie van ons optreden op 29 november 2020 in het Posthuis Theater 

in Heerenveen. De kwaliteit van deze foto’s is niet hoog, maar het geeft een goede induk van 

de show.  


