SHOW 2021
Tekst & concept : MARC BOON
Tekeningen van JULIE DE BRAUWER

Hier moet ik zijn, in het volle licht.
Klaar voor een nieuwe show.
Klaar voor het licht en de energie.
Ja, kijk maar: wij gaan er voor.
Kijk naar mij.
Kijk eens goed.
Stralen hier, schatjes.

Voelt zo goed terug te zijn
na zo lange tijd.
En denk jij soms ook :
kan ik het nog wel ?
Wees dan maar zeker :
dat gaat vanzelf !
Laat ons stralen hier, schatjes.
Fragment uit de openingssong
van Sint in de Piste 2021.

Het ALLERLEUKSTE SINTERKLAASFEEST IN VLAANDEREN beleef je elk jaar
opnieuw in Sint- Niklaas : op de grootste markt van het land, in één van de
grootste circustenten van Europa. Met prachtige kostuums, een sprookjesachtige
belichting en een fantastisch live orkest.
SINT IN DE PISTE 2021, een show vol circusacts van wereldniveau: halsbrekende
toeren, wereldrecordhouders, gekke clowns, vliegende acrobaten, dansende
ladders, charmante paarden en adembenemende salto’s van acrobaten,
hoog in de lucht …
En natuurlijk zijn ook Sinterklaas en zijn vele Pieten present.

www.sintindepiste.be

ALAN SULC
Wereldrecordhouder jongleren

Tsjechië

Wat is Sinterklaas blij.
Hij mag eindelijk weer naar Vlaanderen.
En dit jaar wordt het opnieuw een feest zoals alle andere jaren.
Een écht Sinterklaasfeest, zoals vroeger.
Vorig jaar mocht Sinterklaas van de dokters even geen handjes schudden.
En net als alle andere mensen,
kregen ook alle pieten een roetmasker voor hun mond.
Maar nu mag je de hagelwitte tanden weer doorheen hun roetgeveegde gezichten zien.
En Sinterklaas ? Die mag weer zijn uitbundige zelf zijn.
Voor de meid Pita en Hoofdpiet is het wel even stressen.
Want na een jaartje ‘anders dan anders’
moet alles dubbelgoed gecontroleerd worden.
Het takenlijstje vol to do’s groeit aan.
En niets mag vergeten worden

NICOL NICOLS
Draadacrobatie

Spanje

Houten speelgoed ? Check.
Speculoos ? Check.
De grote kist met moeilijke puzzels ? Check.
De rieten mand vol poppen ? Check !
De regenmijter en stormmantel voor Sint zijn nachtelijke tochten op het dak ?
Ingepakt, in de koffer. Check.
De vitamientjes en hoestsiroopjes, Piet ?
Zitten al lang in het Sint-EHBO-tasje, Pita !
En zo gaat het dagen aan één stuk door.
Check. Check. Check !
Want bij zijn jaarlijkse stoombootreis naar Vlaanderen wil Sinterklaas vooral niets vergeten !
Het moet èn zal een perfect feest worden.
Stoomboot klaar voor vertrek ?
Check. Daar gaan ze.

DIANA BOIACHIN
Elegante luchtmast

Moldavië

Na heel wat dobberen op het water,
arriveert de grote rode Stoomboot in Vlaanderen.
Alle bagage wordt gelost. Wat een drukte.
In een mum van tijd zijn de grote Sintmagazijnen gevuld.
Geen vierkante centimeter is nog leeg.
Alle dozen, kisten en zakken staan torenhoog gestapeld, tot aan het plafond.
En het controlelijstje van Hoofdpiet raakt gevuld met vinkjes.
Grote voetballen ? Check.
Pingpongballen ? Check.
Badmintonpluimpjes ? Check.
Ook de sportieve verlanglijstjes zorgen zeker voor een gevulde schoen.
Maar dan …
He-e-e-e-e-e-l-l-l-l-l-l-p-p-p-p !
Een schreeuw vol echo’s galmt door de grote magazijnen.
Iedereen verstijft van de angst.
Wat is er gebeurd ? Iets ergs ?
O neeeeeeee !, jammert Hoofdpiet.
We zijn de chocolade vergeten !
En als er nu één ding is dat niet mag ontbreken in de cadeautjesparade : chocolade !

JIMMY FOLCO
Clownerie

Italië

Als er geen chocolade is, dan maken we die toch gewoon zelf, denkt Hoofdpiet.
Samen met Pita gaat hij op zoek naar het geheime en goed bewaarde recept.
Maar dat is nergens te vinden.
Want Sinterklaas himself bewaakt het als goud.
Elk jaar moet keukenpiet nauwgezet uitvoeren
wat Sinterklaas hem van het receptenblaadje voorleest.
En dat gaat zoooo snel dat keukenpiet het recept onmogelijk kan onthouden.
Alleen uitvoeren, daar is hij al druk genoeg mee.
Maar misschien herinnert keukenpiet zich toch nog nèt genoeg.
En is er toch chocolade.
Nog voor Sinterklaas het te weten komt.

FLYING MENDONCA
Vliegende trapeze

Brazilië

Keukenpiet denkt … en denkt …
maar kan zich niets meer van het geheime recept herinneren.
Pita ziet dan nog maar één oplossing : zélf een recept uitvinden.
Hoofdpiet is onmiddellijk enthousiast : Dat doen we, Pita !
Misschien wordt onze chocolade zelfs nog lekkerder.
Met de flarden recept die Keukenpiet zich nog herinnert,
aangevuld met de favoriete smaken van Pita
en de wilde ideeën van Hoofdpiet
vult zich een grote rode kookpot.
Pita : Bloemkool ! Check.
Hoofdpiet : Knalroze kauwgom met bessensmaak. Check.
Keukenpiet : Cacaoboter. Check.
Hoofdpiet : Donkerbruin bier voor de kleur van chocolade ! Check.
Pita : Spaghettisaus met pittige paprika ! Mmmmm. Check.
Keukenpiet : Mierzoete suiker. Check.
Hoofdpiet : Peper en zout, past bij alles.‘Voilà.
Een grote pot pruttelt vrolijk op het vuur van de Sintelijke keuken.
En al snel vullen zich de chocoladevormpjes.
Met dank aan het ‘uitmuntende geheugen’ van keukenpiet,
het ‘gevoel voor smaak’ van Pita en de zelfbenoemde ‘grote hersenpan’ van Hoofdpiet.

KAAT DUMAREY
Evenwicht

België

De volgende dag
groeit in de keuken de stapel chocolade.
En dat is nog maar net op tijd.
Want ook Sinterklaas is in check-modus :
Kreeg de dak-routeplanning op mijn GPS een update, Pita ?
Zijn alle braver geworden kinderen geschrapt van mijn Stoute
Kinderen Lijst, Hoofdpiet ?
Is er een bijgestuurd overzicht van lastige huisdieren en snurkende ouders ?
Zijn de flesjes met mandarijnenlikeur gevuld ?
En O ja, niet te vergeten : is de chocoladevoorraad aangevuld ?
Natuurlijk, galmen Pita en Hoofdpiet in koor.
Hoe zouden we dat kunnen vergeten, lacht Keukenpiet.
Hij schuift Sinterklaas een schotel vol zelfgemaakte chocoladefiguurtjes onder de neus.
Ofwel ben ik verkouden, ofwel ruikt de chocolade
niet zoals het hoort. Mijn smaakorgaan zal die vraag
onmiddellijk beantwoorden.
Sinterklaas hapt in het hoofd van een chocoladepaard.
Als een vulkaan spuwt Sinterklaas alle stukken chocolade in het rond.
Walgelijk. Deze chocolade is totaal niet Sint-waardig !
Bah ! Ik proef spaghetti … peper en zout … zuur en zoet, …
Ik word er zelfs winderig van, net als bij bloemkool !

ANTONIN NAVRATIL
Washington-trapeze

Tsjechië

Sinterklaas is boos.
Hij wil direct weten waarom zijn chocolade niet smaakt zoals chocolade moet zijn.
Maar zijn boosheid verdwijnt al snel wanneer Hem
het verhaal van de ‘In-Spanje-vergeten-chocolade’ wordt verteld.
Iedereen kan wel eens iets vergeten, vindt Sinterklaas.
En een oplossing voor een probleem proberen vinden, daar is ook niets fout mee.
Helaas was het niet de meest geslaagde oplossing.
Gelukkig kwam deze chocolade niet in de schoentjes.
En rest er ons nog voldoende tijd om nieuwe, heerlijke Sint-chocolade te maken.
Sinterklaas wil dat Hoofdpiet, Pita en Keukenpiet direct aan de slag gaan.
Maar dan moet er eerst nog wel 1 probleem opgelost worden :

FRANZ RENZ JUNIOR
Paarden in vrijheid

Duitsland

Een glimlach verschijnt op de mond van Sinterklaas.
Dat recept bewaar ik op een heel veilige plaats. Het is dan ook veel te waardevol
om zomaar te laten rondslingeren.
Hij neemt een stoel, gaat zitten en doet zijn schoen uit.
Wanneer de geurvreter uit de schoen wordt gehaald, verschijnt … het recept !
Hier zal niemand het stelen, want ik ben er zelf altijd bij, lacht Sinterklaas.
En meteen weet je ook waarom ik altijd met mijn schoenen aan naar bed ga.
Kort daarna vult de vertrouwde geur van chocolade alle kamers van het Sinthuis.
En heel binnenkort ligt er in de schoen van vele kindjes … niet het recept,
maar wel heerlijke zoetigheid.

ROBI BEROUSEK
Ladderevenwicht

Tsjechië

Donderdag 26 en vrijdag 27 november 2021 - 20 uur
Circustent, Grote Markt - Sint-Niklaas (B)
Een show vol wereldacts.
Uniek in Vlaanderen.

120 minuten lang een cirusbeleving van topkwaliteit.
Nostalgisch, maar ook verrassend eigentijds.
Gepresenteerd in 1 van de grootste circustenten in Europa.
Een orgineel cadeau
om jezelf en anderen te verwennen.

Jouw afspraak met de wereld.
Interesse in onze voordelige incentives voor groepen en bedrijven?
Wij nemen graag de mogelijkheden met u door.

www.wintercircusvlaanderen.be

THE CATWALL ACROBATS
Razendsnelle trampoline

Canada

Ik sta hier,
maar niet alleen.
Het is een feest met al die vrienden om ons heen.
Daar ben jij weer, wat werd dat tijd :
Feestjes zijn weer feestjes.
Een tijd die sneller glijdt …
Ben ik te vrolijk … of mag dat al weer ?
Mag ik gaan shaken ?
Nog meer dan tevoor !
Zwaai die armen in de lucht
want het is weer een feest.
Zwaai die armen in de lucht.
Dan gaat alles vanzelf.
Echt vanzelf.
Fragment uit de finalesong van Sint in de Piste 2021.

HOFLEVERANCIERS
VAN SINTERKLAAS …

Her -

BELEEF - boek

Sint in de Piste 2021

Om er uit voor te lezen,
Om te vertellen,
Om er over te praten,
SAMEN.

Verantwoordelijke uitgever : ACHA VZW – Sint in de Piste, Nieuwe Steenweg 62, B-9140 Elversele (Temse) – Alle rechten voorbehouden.

Om terug te kijken,
Om na te genieten,
Om nog lang te dromen,
IN JE EENTJE.

