
Cirque Berserk 
Een knettergek Circus 
 
Kursaal Oostende brengt Belgische première van een knettergek theatercircus 
 
De tournee ging van start in Londen West End, tourt een jaar in de UK en maakt deze 
herfstvakantie gedurende 6 dagen een exclusieve tussenstop in België in Kursaal Oostende. 
 
Cirque Berserk is geen traditioneel circus, maar een niet te omschrijven knettergek circus! In 
deze voorstelling worden eeuwenoude vaardigheden en tradities van tourende 
circusgezelschappen gecombineerd met hedendaagse, adembenemende acts en 
technieken. 
 
Voor deze shows werden over heel de wereld 35 topartiesten gecast, elk uniek in hun genre, 
die samen meer dan 30 diverse hoogstaande circus acts brengen in één voorstelling. 
 
Elke act is één voor één adembenemend gaande van jongleurs, acrobaten, stuntmensen tot 
de messenwerpers, maar het meest spectaculaire ooit gezien in een theater is misschien 
toch wel “the motorcycle globe of death”.  Het wordt adem inhouden en hart vasthouden als 
niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 moto’s in de globe rijden. Hoe luider je hen aanmoedigt, hoe 
sneller ze gaan. Deze act is echt knettergek. 
 
Acrobatie, humor, energie, spanning, spectaculair,... kortom een show die zowel jong als 
oud animeert en je op het puntje van je stoel laat zitten van het begin tot het einde. 
 
Kortom een spectaculaire circusshow met een adembenemende finale. 
 
Een unieke, eenmalige kans om dit te ervaren in eigen land. 
 
Speciaal voor de gelegenheid in Oostende, zal de show ondergedompeld worden in de 
Halloweensfeer. 
 
Lovende woorden van de Engelse pers: 
 
‘Schitterend voor kinderen en zelfs nog beter voor volwassenen’ 
The Sun 
 
‘Een hoogstandje van hedendaags circus! Extreem opwindend… je ogen laten het podium 
niet los’ 
The Times 
 
‘Een sensationele rit van begin tot einde dat bijna letterlijk het podium in vuur en vlam zet’ 
Daily Express 
 
Data: 

● vrijdag 26/10 - 20u00 



● zaterdag 27/10 - 15u00 en 20u00 
● zondag 28/10 - 15u00 en 20u00 
● maandag 29/10 - 15u00 en 20u00 
● dinsdag 30/10 - 15u00 en 20u00 
● woensdag 31/10 - 15u00 en 20u00 

 
Ticketprijzen incl reservatiekosten:  

● Golden Seat: 48 € 
● Cat I: 43 € 
● Cat II: 37 € 
● Cat III: 33 € 

 
Kortingen/Upgrade: 

● Vroegboekkorting geldig tot 30 april 2018: 10% (enkel geldig op ticketprijs, niet op 
upgrades en niet cumuleerbaar met andere kortingen) 

● Kinderen tot 13 jaar: 25% korting (enkel geldig op ticketprijs, niet op upgrades en niet 
cumuleerbaar met andere kortingen) 

● groepen vanaf 10 personen: 10% korting, vanaf 50 personen: 15% korting, vanaf 150 
personen: 20% korting, vanaf 500 personen: 25% korting 

● Theatermenu met tafelanimatie en pauzedrankje: + 50 € volwassenen, + 25 € 
kinderen tot 13 jaar (2 gangenmenu incl aperitief, water, wijn en koffie) telkens 2 uur 
voor de show) 

 
Timing: 

● Deel 1 show: 43 minuten 
● Pauze: 25 minuten 
● Deel 2 show: 45 minuten 

 
Trailer:  
https://youtu.be/0khXZVq9V14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


