CC De Steiger & Ensemble Leporello presenteren

Droomt U ook van een
betaalbare houten vloer?
Kijk snel op
en
laat u inspireren door onze 5 collecties.

Welkom
in het dorp van OMER.
Bezoek Brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem en ontdek alle boeiende verhalen. Uiteraard met een sfeervolle
degustatie als afsluiter. Alle info op www.omervanderghinste.be

Beste cultuurliefhebber,
Als schepen van cultuur heet ik u
trots welkom op Salto. Op 11 en 12 juli
vormt dit stadsfestival het zomerse
orgelpunt van het culturele jaar in CC
De Steiger. Na een sabbatjaar van
herbronning volgen we Moby Dick,
de mythische walvis uit de klassieker van Melville . We schrijven een
nieuw verhaal. Een nieuw verhaal
van en voor iedereen, waarin muziek,
theater, beweging en circus een rol
spelen. Een verhaal waarin u ook kan
meespelen … Een verhaal waarin u
wordt ondergedompeld … Een uniek
avontuur met een adembenemende
zoektocht en een bonte bemanning.
Aarzel niet en kom aan boord.
Dirk Opstaele, artistiek leider van
het Brussels ensemble Leporello,
inspireerde ons en daagde ons
uit. Met professionele artiesten en
artistieke Menenaars brengen we een
totaalspektakel dat vanuit een stoet
naar de buik van de walvis voert. Niet
enkel de verenigingen, maar ook individuele creatievelingen participeerden
in dit avontuur. Men danste, zong,
speelde en poseerde om u vandaag
en morgen met een wervelend spektakel te verrassen. Met deze creatieve
duizendpoot uit Oostende haalden
we een ervaren artistiek leider in huis
die wars van trends met muzikaliteit,
ritme, woordkunst, choreografie en
vocale orkestratie eennieuw alfabet
schept.

Cultuur moet mensen samen brengen
en voor iedereen bereikbaar zijn. Het
moet verenigingen versterken en hen
een centrale rol geven. Zo kon u het
ook al lezen in onze ambitienota.
En zo beogen we dit ook met ons
stadsfestival Salto. We verzamelen
mensen in het Brouwerspark en de
Kortrijkstraat waarbij we jong en oud
met de verenigingen een podium
geven. In het kostuumatelier, bij de
fotoshoot en tijdens het circusatelier
kregen we al heel wat Menenaars
met zeebenen in beweging. Nu aan u
om in te schepen.
Bent u kritisch en denkt u, “Dit raakt
kant noch wal”, dan hoop ik dat u toch
even verder bladert in dit programma.
U zult er een gevarieerd programma
ontdekken met een eigenzinnige
invulling. Een poëtische en unieke
vertaling van de zoektocht naar de
walvis. Met deze heroïsche jacht
maken we het ons als festival zeker
niet gemakkelijk. We kleuren buiten
de lijntjes, varen tegen de stroom in
en durven we ons overgeven aan de
zee. En dit op de de tonen van Frederik Neyrinck, de vermaarde Menense
componist die we even uit Wenen
terughaalden om Salto ook een eigen
klankkleur te geven. Kortom, er zit
muziek in dit verhaal!

Ik dank dan ook in het bijzonder de
partners die in dit nieuwe verhaal
geloven: zonder hun steun kunnen we
dit niet organiseren. Voor de steun en
medewerking van het stadsbestuur,
de provincie en het vertrouwen van
de sponsors een grote buiging. En
tenslotte een daverend applaus en
een staande ovatie voor de mensen
uit Menen, Lauwe en Rekkem die in
dit verhaal meespelen en de walvis
zullen vinden.
Geniet ervan!
Griet Vanryckegem,
schepen van Cultuur.
Namens het college van
burgemeester en schepenen van
de stad Menen:
Martine Fournier, burgemeester.
Eddy Lust, Laurent Coppens,
Berenice Bogaert, Dirk Vanholme,
Tom Vlaeminck,
Renaat Vandenbulcke, schepenen.
Eric Algoet, stadssecretaris.
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BEN JIJ
AL FAN
van West-Vlaanderen?

Nieuws van de provincie over de meest uiteenlopende beleidsdomeinen, achtergrondinfo,
beslissingen van de provincieraad en nog zoveel meer, 7 dagen op 7, de klok rond via
www.west-vlaanderen.be
www.facebook.com/westvlaanderen
@provinciewvl
www.west-vlaanderen.tv

Verhelderende brochures, toeristische routekaarten en
diverse provinciale publicaties vind je in het
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge
T

0800 20 021 (gratis nummer)

E

provincie@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum (e-shop)

EEN NIEUW STADSLIED!
Begin februari lanceerden wij een
oproep om speciaal voor Salto 2015
een tekst voor een nieuw stadslied te
schrijven. De tekst moest drie strofen
en een refrein over Menen en het
festival bevatten, zodat componist
Frederik Neyrinck ermee aan de slag
kon gaan.
Uit de vier uitzendingen kozen we
voor die van Tom Vandamme.
Frederik Neyrinck goot de tekst in
een mooi lied, dat inmiddels werd
ingezongen door Tom en de straatzangers van de Rekkemse Breughelkermis. Het resultaat wordt verspreid
via onze website en onze Facebookpagina, zodat iedereen die daar zin in
heeft kan meezingen op 11 en 12 juli.

In Menen aan de Leie,
die vlinderschone stad,
gebeurde een groot wonder
waar ieder ’t over had.
In ‘t zuiden van West-Vlaanderen,
op de grens van land en taal,
geschiedde het mirakel,
een wis en waar verhaal.

Een walvis is gekomen…
Een vloedgolf bracht hem hier.
De mensen zingen, dansen
en lachen van plezier.
Een stad is weer herrezen
en bloeit als in de tijd
en wordt door menig anderen
tot schreiens toe benijd.

Refrein
Wie komt hier triomferen?
Ja, zeg me dan toch wie?
’t Zijn niet de ed’le heren,
Maar onze maat Moby!
Dickske voor de vri’nden,
die heeft het hier geklaard
en al die blij gezinden
dicht bij hem geschaard.

De vestigingen dav’ren.
De beiaard luidt ten top.
Muzieken en fanfaren
marcheren statig op.
Een stoet van fiere burgers,
bestuurders op de kop,
vult menig Meense straten.

Met de steun en medewerking van:
Stadsbestuur Menen • Provinciebestuur
West-Vlaanderen • Ensemble Leporello
/ Dirk Opstaele • Circusatelier Woesh
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
De Figuranten • Les Figurettes Fénoménales
West-Vlaams Accordeonorkest Straatzangers
Breughelkermis Rekkem • Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap

Met dank aan:
Alle vrijwilligers en medewerkers
de Stedelijke Jeugddienst en de andere
betrokken stadsdiensten
de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Politiezone Grensleie en
Brandweerzone Fluvia
De Kringloopwinkel Marke, De Kleine Prins
Onze sponsors

www.saltofestival.be

de bemanning van Salto 2015. Foto: Karel Waignein

Salto 2015 wordt georganiseerd door
Cultuurcentrum De Steiger Menen.
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ZATERDAG 11 JULI

vanaf 19.00 u. in het stadscentrum en het brouwerspark

gratis

EEN WALVIS IS GEKOMEN...

LEVEN EN DOOD VAN MOBY DICK

NOCTURNE

Parade Vander Merschplein –
Kortrijkstraat
Na afloop van het volksfeest
Reckebilck, dat overdag plaatsvindt
op en rond het Vander Merschplein,
trekt zich om 19.00 u. een kleurrijk
uitgedoste parade richting Salto op
gang. Meteen ook het startschot van
het festival.
Een bonte verzameling walvisvaarders trekt doorheen de straten op
het ritme van een door Dirk Opstaele
gecomponeerde en gechoreografeerde ‘stapmars’. Op enkele locaties
wordt halt gehouden om een tableau
vivant uit te beelden, waarop telkens
een fragment uit het nieuwe stadslied
weerklinkt, op een bepaald moment
zelfs met begeleiding van onze beiaard.
De parade wordt mee begeleid door
o.a. het West-Vlaams Accordeonorkest en de jonge circusartiesten
van Woesh en wordt belaagd door
de vervaarlijke roofvissen van De
Figuranten.

Multimediaal spektakel in
en rond de walvistent
Men zal er onmogelijk naast kunnen
kijken. Op het grasveld langs de Kortrijkstraat wordt een enorme opblaastent dé blikvanger van het festival. De
tent wordt door de jonge kunstenares
Cynthia Ballasina omgetoverd tot een
heuse walvis, waarin een multimediaal spektakel wordt opgevoerd.
Bij het binnentreden worden de
toeschouwers ondergedompeld in
een soundscape, gecomponeerd door
Frederik Neyrinck.
De intrede van de bemanning van de
walvisjager wordt een eerste hoogtepunt. Uiteraard maakt ook Moby Dick
zijn opwachting. Een ultieme confrontatie kan niet op zich laten wachten.
Dit spektakel is een creatie van
Ensemble Leporello (Dirk Opstaele),
in samenwerking met Cie. Hybrid (Bud
Blumenthal), het West-Vlaams Accordeonorkest en een groep enthousiaste Menenaars.

Vurige en poëtische avond in
en rond het Brouwerspark
Vanaf 19.00 u.

Zaterdag 11 juli om 19.00 u. - start op
het Vander Merschplein.
Op zondag 12 juli is er ook een parade doorheen het Brouwerspark.

Voorstellingen op zaterdag 11 juli om
21.30 u. en 22.30 u.
Herneming op zondag 12 juli om
19.30 u. en 20.30 u.
Beperkt aantal plaatsen. Gratis tickets
zijn verkrijgbaar in CC De Steiger, het
stadhuis, Stadsmuseum ’t Schippershof, de bibliotheek, het Gemeentehuis
van Lauwe, het Dorpshuis in Rekkem
en via info@saltofestival.be. Tijdens
het festival zullen de armbandjes
verkrijgbaar zijn in de infostand.

De Vuurmeesters
De Vuurmeesters zorgen voor
een gloedvolle aankleding van het
Brouwerspark. Hun vuurlandschappen zijn geen ordinaire assemblage
van kaarsen, fakkels en lampen, maar
verwondering en emotie in de vorm
van vuur. De Vuurmeesters zijn een
straattheatercollectief binnen Cirque
del Mundo vzw. De artiesten van De
Vuurmeesters hebben een jarenlange
ervaring en een heel diverse voorgeschiedenis: sommigen hadden al ervaring met vuurvoorstellingen, straattheater, organiseren van workshops
en pyrotechniek, anderen hadden dan
weer meer ervaring met kunstprojecten, schilderen, lassen, decorbouw,
glasblazen of gasinstallaties.
www.devuurmeesters.be

Cie. Part-a-Fou: ‘Tierra y Fuego’
In deze vuurshow ontmoeten man en
vrouw elkaar. Ze ontdekken en tonen
elkaars vuur. Het is een universeel
verhaal over liefde… aantrekking en
afstoting, confrontatie en tederheid,
verwarring en versmelting. Wees getuige van het krachtig spel der liefde
dat op wonderbaarlijke wijze ontroert.
‘Tierra y Fuego’ combineert een passioneel verhaal met een sterk staaltje
techniek.
www.partafou.be

Ludicart (Fr): ‘Tubulophones Lumineux’

De Figuranten

de ‘walvistent’

kostuumatelier
In ons kostuumatelier (Rijselstraat 14) is costumière Veerle
Hasselman al een tijd bezig met
de inkleding van stoet en spektakel. Zij doet dat ook de ganse
week voor het festival. Iedereen
is welkom om een handje toe te
steken.
Ook wie nog wenst deel te
nemen aan stoet en/of spektakel,
kan zich daar aanmelden.

Bij het binnenwandelen van het Brouwerspark stuit je op een interactieve
muzikale installatie met 8 lichtgevende buizen. Bij aanraking maken
ze geluid en veranderen van kleur.
Op die manier zorgt het publiek zelf
voor een heuse symfonie van licht en
muziek.
www.ludicart.com

Cie. Part-a-Fou
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Vuur en licht spelen de hoofdrol in een reeks intieme
en betoverende voorstellingen. Op het programma
staan muziek, theater, circus en nog veel meer.
Talking Birds (uk): ‘The Whale’

Rulas Quetzal (Mex)

Een kleine metalen walvis opent zijn
bek. Binnenin is er plaats voor enkele
mensen om er een 3 minuten durende theatervoorstelling mee te maken.
Wanneer je de walvis binnenstapt,
zit je plots in een kleine onderzeeër
en maak je kennis met bemanningslid Jonah. Hij heeft een belangrijke
boodschap voor zijn geliefde aan wal,
maar mag daar volgens de strenge
veiligheidsmaatregelen van de marine
slechts 40 woorden voor gebruiken.
Hij rekent op uw medewerking om in
zijn opzet te slagen…
www.talkingbirds.co.uk

Quetzalcoatl is een van de goden van
de Azteken: de Gevederde Slang.
Met de show ‘Quetzal’ die evenveel
op een ritueel als op een voorstelling
lijkt, wil Rulas de creatieve kracht van
het vuur overbrengen en het publiek
terugbrengen in de tijd, naar de roots
en de magische sfeer van het oude
Mexicaanse volk in een pre-columbiaans tijdperk. Hij danst voor het
aanbeden vuur en maakt zijn eigen
muziek door middel van een loopstation en oude instrumenten. Langzaam
brengt hij zijn publiek in een andere
wereld.

The Fentum Factor: Fentum Cells

Bubblica (Nl)

Sacred Places: ‘Witness’

De leden van The Fentum Factor
wandelen buiten en binnen, dwalen
door de steden en het landelijke. Ze
maken poëtische, speelse en provocatieve ritmisch-vocale interventies
rond filosofische gedachten.
Een co-productie van Ensemble
Leporello en Walpurgis.

In een universum ver hier vandaan
ligt een planeet die omringd is door
een zeepbel. De bewoners van die
planeet, van het ras Creatura Bubblicea, hebben als taak de zeepbel
intact te houden. Zonder de zeepbel
is er immers geen leven mogelijk op
hun planeet. Na verloop van eeuwen
is een bestanddeel van de vloeistof
schaars geworden. Enkele Bubblicei
zijn op een missie gestuurd om een
stof te vinden waarmee ze hun atmosfeer kunnen beschermen. Ze hebben
elke planeet in de buurt afgekamd.
Ondertussen hebben ze hun technieken verbeterd en keren ze regelmatig
naar huis terug om hun ontdekkingen
te delen. Nu wil het onderzoeksteam
van Bubblica de Aarde betreden in de
hoop op een doorbraak. Zullen ze er
vinden wat ze er zoeken?
Bubblica is een mysterieus schouwspel van zeepbellen, dat visuele kunst
en straattheater combineert tegen
een achtergrond van steampunk en
fantasie. Een voorstelling om niet te
missen!
www.bubblica.eu

‘Witness’ is een kunst- en lichtinstallatie, die gecreëerd is door beeldend
kunstenaar Willy Calis en conceptbedenker Ben De Keyser.
Vertrekkend van een droom of een
welbepaald idee brengen zij mensen samen om unieke en bijzondere
projecten te creëren op inspirerende
locaties. De semi-transparante beelden van Willy Calis kapen de hoofdrol
weg in deze betoverende installatie.
Een goed doordachte, feeërieke
belichting zorgt voor een magische
sfeer, waarin af en toe een zangeres
of een dansduo opduikt.
www.sacredplaces.be

Rulas Quetzal

Bubblica

Monsieur Lumineux
Deze Monsieur lijkt wel uit de jaren
’30 te komen, met een fiets uit hetzelfde tijdperk beweegt hij zich erg
verbaasd voort. Onze meneer heeft
dan ook het lumineuze idee om op
zoek te gaan naar het levensvuur
in zijn publiek. Monsieur Lumineux
improviseert zich een weg door het
publiek met lichtgoochelen en vuurgoochelen gecombineerd met lichtjonglerie. Deze unieke combinatie van
Licht, Magie en Jonglerie zorgt voor
een spectaculair geheel dat geschikt
is voor jong en oud.

The Fentum Factor: Fentum Cells

Monsieur Lumineux

EN VERDER ...
Presenteren we nog enkele supriseacts en is er nog originele muzikale
animatie.
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wat? waar? hoe?

een handig overzicht om je belevenis van salto te plannen
zaterdag 11 juli (19.00u)
EEN WALVIS IS GEKOMEN…
Vander Merschplein >
Kortrijkstraat • Start om 19.00 u
Parade met o.a. het West-Vlaams
Accordeonorkest, Woesh en De
Figuranten.
LEVEN EN DOOD VAN MOBY DICK
Kortrijkstraat
Multimediaal spektakel in en rond de
walvistent.
Voorstellingen om 21.30 u. en 22.30 u.

Talking Birds: ‘The Whale’

NOCTURNE
Brouwerspark • vanaf 19.00 u
Vurige en poëtische avond met:
• De Vuurmeesters
• Cie. Part-a-Fou: ‘Tierra y Fuego’
• Ludicart (Fr):
‘Tubulophones Lumineux’
• Talking Birds (uk): ‘The Whale’
• Fentum Cells
• Monsieur Lumineux
• Rulas Quetzal (Mex)
• Bubblica (Nl)
• Sacred Places: ‘Witness’

Ludicart: ‘Tubulophones Lumineux’

De Vuurmeesters

menen centrum
speelruimte

enkel op 11/07
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parade ‘een walvis is gekomen’

8

programma salto 2015

Grote
markt

zondag 12 juli (16.00 u)
FAMILIEFESTIVAL
Brouwerspark • vanaf 16.00u
Muziek, theater, circus en ander vermaak voor jong en oud.
• Circlou: ‘Voltica’
• Fullstop Acrobatic Theatre:
‘Outside the Box’
• Le Sirene (It): ‘The Mermaids’
• Cie. Krak!: ‘Viva Victor’
• De Frietcowboys
• Cie. Fracasse de 12 (Fr): ‘Hop!’
• De Hopfrogfanfare
• Gregor Wollny (D): ‘Brot und Spüle’
• Den Draad
• Open Piste Woesh

EEN WALVIS IS GEKOMEN…
Brouwerspark
Parade met o.a. West-Vlaams Accordeonorkest, Woesh en De Figuranten.

Circlou: ‘Voltica’

De Frietcowboys

LEVEN EN DOOD VAN MOBY DICK
Kortrijkstraat
Multimediaal spektakel in en rond de
walvistent.
Voorstellingen om 19.30 u. en 20.30 u.
DE GRAND PRIX VAN MENEN
Kortrijkstraat • vanaf 17.00 u
Cie. Krak!: ‘Viva Victor’

De Hopfrogfanfare

brouwerspark

INGANG

tent
INGANG

INGANG

kortrijkstraat

INGANG
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Zondag 12 juli vanaf 16.00 u. FAMILIEFESTIVAL
Muziek, theater, circus en ander moois voor jong en oud in en rond het Brouwerspark
Circlou: ‘Voltica’

Cie. Krak!: ‘Viva Victor’

We gaan terug naar begin jaren
1900… een vleugje nostalgie. Zondagse kleding op zijn best, in bruine
aardetinten. In de tijd van de grote
uitvindingen toen vliegkunst een groot
begrip was. Op een fascinerend grote
hoogte. Mechanica in volle glorie:
tandwielen, kettingen, propellers…
Een vliegbril, muts. Gepakt en gezakt
om hun grote uitvinding te testen met
medewerking van het publiek. Hoopvol op een geslaagde vlucht, maar
de eventuele problemen er niet bij
gerekend, levert dit circusstraattheaterspektakel dolkomische en adembenemende momenten op!
www.circlou.be

Circus Krak! brengt visuele producties,
overgoten met veel humor en een
vleugje circus. In Victor’s Party krijgt
de jarige Victor van het publiek een
cadeau dat zijn leven zal veranderen.
Victor’s Party is een clownerievoorstelling vol absurde humor van Els
Degryse en Dieter Missiaen met veel
publieksinteractie rond, op (en in) een
caravan.
www.circuskrak.be

Le Sirene (It): ‘The Mermaids’
Waarschuwing voor opvarenden
aller landen en zeeën: drie bevallige
zeemeerminnen spoelen binnenkort
aan op een stadsfestival in Menen. Ze
zijn op veroveringstocht en niemand
is veilig voor hun bevallige verschijning, hun onweerstaanbare humor,
hun tomeloze energie en vooral hun
engelachtig gezang. Om hun doel te
bereiken uit een rijk en gevarieerd repertoire: van Bach tot Gloria Gaynor,
van Trenet tot The Beach Boys, van
Lady Gaga tot Duke Ellington.

Cie. Fracasse de 12 (Fr): ‘Hop!’
Een strenge chef probeert zijn team
straatvegers professionele perfectie
bij te brengen, maar zij hebben daar
weinig boodschap aan en vertoeven
liever in hun eigen wereldje om zo de
dagelijkse sleur te ontvluchten.
Tijdens deze slapstickvoorstelling
komen borstels en vuilnisbakken tot
leven, en zorgen acrobatie, ritme
en muziek voor poëtische gekte. De
straat vegen was nog nooit zo leuk!
www.fracassede12.fr

Fullstop Acrobatic Theatre:
‘Outside the Box’

De Frietcowboys
Cowboys houden van schieten.
Frietcowboys houden van frieten. Bij
ons schiet je een aardappel door een
rooster, zo maak je zelf je eigen friet.
Als je raak schiet mag je ze opeten.
Cowboyfriet, snellere friet bestaat er
niet.

The Mermaids
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Cie. Fracasse de 12

Wie en wat bepaalt het gezicht van
mannen en vrouwen? De mode? De
media? De maatschappij? Wat is
een ‘nieuwe’ man? En is er dan ook
een ‘oude’ man? Wat is een ‘echte’
man eigenlijk? En een ‘echte’ vrouw?
En hoe zien die er dan wel niet uit?
Jongetjes dragen blauw en meisjes
roze, al was dat vroeger net omgekeerd toch? Vrouwen kunnen geen
kaart lezen en mannen vragen nooit
de weg! Mannen denken maar aan
een ding en vrouwen zijn het zwakke
geslacht… of niet? Maar vrouwen zijn
toch emotioneler en mannen hebben
het moeilijk met multitasken? Klopt dit
echt? Die vooroordelen komen toch
ergens vandaan?
We worden elke dag gebombardeerd
met sterke beelden van mannelijk- en
vrouwelijkheid. De rollen die mannen
en vrouwen spelen in de biologische
en culturele context is al sinds jaar en
dag bron van discussie. Met gronden luchtacrobatie gebruikt Fullstop
Acrobatic Theatre het genderthema
als een uitstekende bron van inspiratie om circustheater te maken.
www.fullstopacrobatics.com

De Hopfrogfanfare

Gregor Wollny (D): ‘Brot und Spüle’

Een excentrieke cross-over fanfare
die zich even goed op een podium
als in de straat thuis voelt. Muzikaal is
Hopfrog niet in één plaatje te vangen.
De band verenigt 10 professionele
musici die ook elders hun strepen
verdienen: Balaxy-orchestra, Muziek
LOD, Eriksson-Delcroix, Admiral Freebee, Rumble in da jungle, Lokomotiv,
Pieter Embrechts, ‘t Arsenaal en De
Kolonie MT. Hopfrog speelt opzwepende eigen nummers met ruimte
voor improvisaties.
Op een podium transformeren percussionisten naadloos in bassisten,
saxofonisten in pianisten, anderen in
pedal-steelers en trompettisten in
parachutisten.
www.tromp.be

Gregor Wollny komt uit Berlijn en is
een bijzondere clown, mimespeler en
jongleur. Veel heeft hij te vertellen,
maar je zult hem weinig horen zeggen: zijn zwijgen is nu eenmaal goud.
Gregor heeft niet veel voor zijn voorstelling nodig. Zo kan een eenvoudige
duimstok in zijn handen veranderen in
een wild beest of een vlinder. Vanaf
het eerste moment verovert hij je
hart en sleept je mee in zijn grote
fantasiewereld.
www.gregor-wollny.de

Gregor Wollny

Den Draad
Met plastic ballen, drijfbanden, buizen… en een goed stevig touw haakt
Den Draad een waanzinnige droomwereld bijeen. Alles is mogelijk: een
hele grote schommelrups, stuiterende
boomballen? Even chillen op de rug
van een enorme walvis??
Den Draad kleurt het Brouwerspark
met unieke speeltuigen voor kinderen
of een idyllisch tussendoortje voor
het kind in u.
www.den-draad.be

Den draad

DE GRAND PRIX VAN MENEN
In en rond de Kortrijkstraat
De bolides van De Figuranten spelen de hoofdrol in de allereerste Grand Prix
van Menen.
Rond de gevangen genomen potvis
Moby Dick cirkelen bloeddorstige Predauto’s®: in raceauto’s gemuteerde
roofvissen. Geleerden tasten in het
duister naar de oorzaak van deze
evolutie. Milieuactivisten wijzen naar
de toenemende vervuiling van onze
wateren door plastic en zware metalen. Gelukkig kan onze stad rekenen
op de immer pientere Figuranten die
deze belagers veilig en wel in kooien
weten op te sluiten!
Kom deze vervaarlijke mutanten
bewonderen op onze zwaar beveiligde maar toch zo gezellige site.
Waag een gokje bij de bookmaker
en schreeuw uw favoriete Predauto®

naar de overwinning in de Grand
Prix van Menen! Verboden de dieren
te voederen en opgepast voor de
vingertjes!

Open Piste Woesh
Woesh komt naar Salto met de
Open Piste. Het circusmateriaal wordt uitgestald en iederen
kan vrij in- en uitwandelen en
komen proeven naar believen.
De Woesh-docenten geven uitleg
en demonstraties. Het volledige
circusspectrum wordt verkend:
ballekes, diabolo’s, chinese
bordjes, devilsticks, loopballen en
tonnen, rolla bolla’s, éénwielers,
evenwichtskabel, ...
www.woesh.be

CIRCUSATELIER WOESH
Van 6 tot en met 10 juli organiseren Samenlevingsopbouw
West-Vlaanderen en Circusatelier Woesh een circuskamp in de
Barakken (Menen).
Een twintigtal jongeren tussen 10 en 16 jaar uit de Barakken proeven tijdens het kamp
van acrobatie, stopmotion film,
balanceren op tonnen en touw,
bodydrum etc. Het centrale
thema is Moby Dick, net zoals bij
het Salto-festival.
Na een week oefenen en plezier
maken, treden de jongeren op
tijdens het festival (met deelname
aan de parade op zaterdag 11 juli
en een toonmoment op zondag
12 juli).

Zondag 12 juli vanaf 17.00 u.
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SALTO PRAKTISCH

LOCATIE
Salto 2015 vindt plaats in het
Brouwerspark, de Kortrijkstraat en op
de Grote Markt.

START
Op zaterdag 11 juli gaat het festival
van start om 19.00 u.
Op zondag 12 juli starten we om
16.00 u.

OFFICIËLE OPENING
Om 18.30 u. vindt de officiële 11 juliplechtigheid plaats op de Grote Markt,
voor het stadhuis.

BEREIKBAARHEID
Met de wagen
Menen ligt pal op de Frans-Belgische
grens en is vlot bereikbaar:
• via de E17 Gent-Kortrijk-Rijsel,
afrit nr. 1
• via de A19/E403 Ieper-Kortrijk,
afrit nr. 2
Met het openbaar vervoer
Het NMBS-station ligt op wandelafstand van het festivalterrein.
Met de fiets
Wie met de fiets kom, kan zijn vehikel kwijt op onze gratis bewaakte
fietsparking. Deze bevindt zicht op de
parking van de Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst (ingang via
Bruggestraat).

colofon
Redactie: Philippe Seys
Druk: Fieuws | www.drukkerijfieuws.be • Vorm: Luna | www.luna-vormgeving.wix.com/luna
V.u. Jan Yperman, Waalvest 1, 8930 Menen

ETEN EN DRINKEN
De Menense horeca staat uiteraard
garant voor een uitgebreide keuze
aan eten en drank. Daarnaast kunt u
terecht in de festivalbars in de Kortrijkstraat en het Brouwerspark (enkel
op zondag). Op het festivalterrein
staan diverse eetkraampjes.

OVERNACHTINGEN
Alle informatie over hotels in Menen
en omstreken vindt u bij de Dienst
Toerisme (’t Schippershof),
Rijselstraat 77 te 8930 Menen,
tel. 056 53 23 63, www.menen.be.

WAT ALS HET REGENT?
Ook bij regenweer gaat Salto gewoon
door. U moet er dan wel rekening
mee houden dat bepaalde voorstellingen verschoven kunnen worden
qua uur en speelplaats en dat sommige zaken mogelijk afgelast moeten
worden.

Graag vectoriële versie

EEN ORGANISATIE VAN

FOCUS & WTV

FANFARE
STRAATANIMATIE
WORKSHOPS
SPELLETJES
WWW.FOCUS-WTV.BE/KINDERENTOEGELATEN

Rijselstraat 48 • Menen
056 49 46 13 • info@lepoque.be
www.lepoque.be

Beenhouwerij - Traiteur
Take-away

Ben jij ook fan van recyclage?
Ja hallooo...
Help dan de natuur een handje
met jouw technisch talent!
Wij maken grondstoffen van afgedankte materialen en verkleinen
zo de ecologische voetafdruk

Volg ons op

Solliciteren? jobs.galloo.com

