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Duo Vuurshows 

Kenmerkend aan de MovingFireArts duo vuurshows is het interactieve karakterwerk en de duidelijk voelbare 
chemie tussen de artiesten. De shows zijn uitgewerkt volgens een welbepaald concept of verhaallijn, waarbij 
een scherp oog voor detail, synchroniciteit en de steeds aanwezige ‘artistieke touch’. De optredens zijn zeer 
uiteenlopend van aard, en kunnen variëren van humoristische straattheater shows tot bombastische podium 
acts. 

 

Glance of Baroque / Klassiek, Circus, Theater 

(vuurshow met Saar & Ruslan) 

 

Glance of Baroque is een geraffineerde en theatrale duo vuurshow in Baroque stijl. Je wordt hier als het 
ware meegenomen in een mimisch verhaal, op de prachtige muziek van Vivaldi. Het intieme en 
overacterende karakterspel gaat hier hand in hand met acrobatische en opzwepende vuurchoreografieën. 

Video: Glance of Baroque Show 

Omvat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15 min vuurshow / 2 artiesten  
- Tools: double staffs, poi, snakes, hulahoop, vuurparasol, vuurwaaiers, vuur eten, ‘body fire’ 
- Speelruimte: minimum 6 X 6 m,  vlakke verharde ondergrond 

http://www.movingfirearts.com/
http://www.movingfirearts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gRvM_2qlbe4
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The Unity Show /Orientaals, Enigmatisch, Artistiek 

(vuurshow met Saar & Ruslan) 

 

The Unity Show is een indrukwekkende en enigmatische vuurshow, waar verschillende elementen zoals 
acrobatiek, dans en vuur elkaar ontmoeten. De artiesten weten dit acrobatische vuurdans verhaal, op een 
elegante en tegelijk spectaculaire wijze op scène te zetten. De Unity Show omvat elementen van Tribal, 
Flamenco en Oriëntaalse dans. 

 

Video’s: 

The Unity show, teaser 

Finale Act Unity show 

Omvat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 22 min vuurshow / 2 artiesten  
- Tools: hulahoop, poi, waaiers, zwaarden, parasol, vuurwaaiers, vuur snakes 
- Speelruimte: 8 X 8 m + vlakke verharde ondergrond 

- Inbegrepen effecten: lycopodium, vuurcirkel, gekleurde rook, sparkle stokjes 

http://www.movingfirearts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bwju2dnGeOc&fbclid=IwAR2lP3Um0vfUQFbcw_I48u1CO-a29Y2XX5oNTATq9lZv_nk6DHaFNvuwhBk
https://www.youtube.com/watch?v=03CdnfPP1FI
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Bohemian Nights / Tribal, spectaculair, krachtig 

(vuurshow met Saar & Ruslan) 

 

Bohemian Nights is een hartvervullende en spectaculaire duo vuurshow, welke wordt uitgevoerd op 

opliftende Tribal beat muziek. Deze show omvat indrukwekkende en vurige partner choreografie! De 

gepassioneerde interactie tussen de artiesten, samen met de warme Zuiderse vibes van deze show, 

prikkelen als het ware uw zintuigen! 

Video’s: Dit is een nieuwe show! Aldus een voorlopige video! 

Compilation Bohemian Nights @ TML Greenfields 2020 

Bohemian Nights day time show 

Inhoud:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15 min vuurshow / 2 artiesten  
- Tools: Palm torches, hulahoop, waaiers, double staffs, snakes  
- Speelruimte: 8 op 4 m + vlakke verharde ondergrond 
- Inbegrepen effecten: gekleurde rook, lycopodium, vuureten & bodyfire  

 

http://www.movingfirearts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KNGt2mSXl5Y
https://www.youtube.com/watch?v=xmUHy4yvFBs
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The Sparkling Swing Show / Cabaret, Swing, Circus 

(vuurshow met Saar & Jago) 

 

The Sparkling Swing Show is een uitdagend en overacterend vuurcabaret, met elementen uit de Swing, 
Tango & Burlesque. Een opzwepende show waarin twee diva's, in een frivool karakterspel van ego, 
aantrekken en afstoten, hun plaats naast elkaar proberen te bepalen. De artiesten weten je te imponeren 
met hun podium présence, karakterspel en prachtige partner vuurtechnieken. 

Internationale vuurshow. 

Video’s: 

The Sparkling Swing show, teaser 

The Sparkling Swing show 2015 

Omvat: 

 

 

 

 

 

 

 

- 18 min vuurshow / 2 artiesten (waarvan 1 uit Duitsland) + 1 stage-hand 
- Tools: hulahoops, vuurparasol, ‘body fire’, vuurwaaiers, snakes, pois, double staff 
- Speelruimte: 6 X 6 m + vlakke ondergrond / Beschutte backstage ruimte van 2 X 2 m 

- Inbegrepen effecten: lycopodium 

 

http://www.movingfirearts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Tm0bmoYtX4w&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=KPvSGNIVXWY
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The Mystic Show / Theatraal, Dansant, Uitdagend 

(vuurshow met Saar & Jago) 

 

The Mystic Show is een pittige en theatrale vuurdans romance. In deze show weten de artiesten 
spectaculaire vuurtechnieken, dans en drama, op een bijzondere wijze met elkaar te combineren. Deze 
elementen worden getransformeerd in hun eigen unieke stijl. Kenmerkend aan deze show is de krachtige 
sfeer van aantrekken en afstoten, verleiding, romantiek, mannelijke kracht en vrouwelijke elegantie, 
gebracht in een artistieke en abstracte sfeer. 

Internationale vuurshow. 

Video’s: 

The Mystic show, Trezart 2013 

The Mystic show, Hamburg (eerste beelden) 

Omvat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 20 min vuurshow / 2 artiesten (waarvan 1 uit Duitsland).  
- Tools: hulahoops, snakes, double staff, vuurkostuum, vuurwaaiers 
- Speelruimte: 8 X 8 m, vlakke ondergrond 
- Inbegrepen effecten: vuurcirkel, bengaals vuur, gekleurde rook, ijsfonteinen bij de finale 

 

http://www.movingfirearts.com/
http://www.youtube.com/watch?v=3dJ-6LdUgXU
http://www.youtube.com/watch?v=Y16RfGxxSQA
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Ryu Kai Fire Dance / Asian Style, Episch, Acrobatisch 

(vuurshow met Ruslan & Koen) 

 

Ryu Kai Fire Dance is een mannelijke duo vuurshow met invloeden uit het verre Oosten, gebracht in een 

wervelende en energieke flow. De dynamische interactie tussen de twee vurige karakters houdt de kijkers 

continu in de ban. Hun eeuwige zoektocht naar innerlijke kracht, wordt op een boeiende wijze uitgebeeld 

door hun krachtige vuurspinning choreografieën, met zichbare elementen uit de gevechtskunst, partner-

akrobatiek en dans. 

Video: Ryu Kai Fire Dance Show 

Omvat: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 18 min vuurshow / 2 artiesten 
- Tools: vuurzwaarden, waaiers, contact staffs, swing torches, snakes, vuurwaaiers 
- Speelruimte: 8 X 8 m + vlakke ondergrond 
- Inbegrepen effecten: lycopodium, vuurcirkel 

http://www.movingfirearts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YIO-1f2nERc
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Out of The Box / Circus, Straattheater, Acrobatisch 

(vuurshow met Elke & Koen) 

 

Out of The Box wordt opgevoerd door twee artiesten uit MFA AcroDance On Fire producties. De show is 

een hartverwarmende en vurige straattheater act waarbij twee tegenpolen op zoek gaan naar de wereld 

buiten hun doos. Doorheen hun speelse ontdekkingstocht met theatrale en acrobatische kunstjes nemen ze 

je mee in hun avontuur naar zichzelf en elkaar. 

Video:  

Out of the Box Promo 

Omvat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 20 min vuurshow / 2 artiesten 
- Tools: swing torches, staff, hoop, palm torches, Levi wand, poi. Attributen: kist ‘The Box’, 

vuurkostuum en onderdelen 
- Speelruimte 8 X 8 m / beschutte backstage ruimte van 1,5 m diep, afgebakend met 2 hera’s 
- Inbegrepen muziekinstallatie 
- Inbegrepen effecten: lycopodium en vuurcirkel 

 

http://www.movingfirearts.com/
https://vimeo.com/383933726


 

MFA Productions www.MovingFireArts.com +32 486 805 611 

9 

Vuurspektakels 

 

De grote vuurspektakels van MovingFireArts vormen een werkelijke ‘totaal show’. De krachtige en 
spectaculaire vuurdans choreografiëen, bouwen op naar een onvergetelijke climax. Ook deze spektakels zijn 
ontstaan vanuit een gedefinieerd concept of verhaallijn. Ze omvatten een geheel van dans, acrobatiek en 
vuureffecten, en zijn afgewerkt met een theatrale en epische touch. 
Onderstaande spektakels zijn ideaal geschikt als opening of slotvoorstelling voor uiteenlopende 
evenementen.

 

Fiery Fairies / Dansant, Ambiance, Opzwepend 

(vuurspektakel met 4 artiesten) 

   

 

Fiery Fairies is een betoverend spektakel dat wordt opgevoerd door vier artiesten uit MFA AcroDance On 
Fire producties. Deze dynamische vuurshow is middelmatig van grootte, maar reikt ver qua ambiance 
gehalte. 

De Fiery Fairies staan bekend voor het delen van hun warmte en plezier. Zij wervelen graag al spelend rond 
met het vuur, hun passie en aanstekelijke speelsheid. Het hele gebeuren wordt echter nog energieker 
wanneer hun eigenaardige vriend, de Faun, mee de aandacht komt trekken.  

Video: binnenkort beschikbaar 

Omvat: 

 

 

 

 

- 15 min vuurshow / 4 artiesten 
- Tools: firefly, hoops, vuurparaplu, palm torches, vuurwaaiers, snakes, swing torches, 

vuurkostuum 
- Speelruimte 8 X 8 m / beschutte backstage ruimte van 2 m diepte, afgebakend met 1 of 2 Hera’s 
- Inbegrepen muziekinstallatie 
- Inbegrepen effecten: lycopodium, Boom poi, sparkles 

 

http://www.movingfirearts.com/
http://www.movingfirearts.com/
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Mystic Fire Theatre / Dansant, Dramatisch, Spectaculair 

(vuurspektakel met 5 artiesten) 

 
Mystic Fire Theatre is een theatraal en flamboyant vuurspektakel, opgevoerd door vijf internationale 
artiesten. De show werd gebaseerd op de ‘Mystic duo show’ van Flam-E-Motion, en aangesterkt met 
meerdere artiesten, meer spektakel en meer effecten. Mystic Fire theatre is een intrigerend vuurtheater, 
waar zowel sprake is van spectaculaire vuurspinning als poëtische scenografie en verhaallijn. Deze 
internationale groep bestaat uit professionele vuurdansers, die het publiek met stijl weten te imponeren. 

Internationale vuurshow. 

Video: Mystic Fire Theatre show 

Omvat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 25 min vuurshow / 5 artiesten (waarvan 2 uit Duitsland en Ibiza) + 1 stage-hand 
- Tools: Hulahoops, waaiers, snakes, zwaarden, double staffs, dragon staff, vuurkostuum, dans 

met lotusbloemen 
- Speelruimte: 10 X 10 m + vlakke verharde ondergrond of podium / Beschutte backstage ruimte 

van 4 X 4 m 
- Inbegrepen muziekinstallatie met 2 speakers & kleurenspotverlichting 
- Inbegrepen effecten: lycopodium, gekleurde rook, bengaals vuur, ijsfonteinen  

 

http://www.movingfirearts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xXzrXjqt6Pg
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Coeur en Feu / Dansant, Acrobatisch, Artistiek 

(vuurspektakel met 7 artiesten) 

  

Coeur en Feu is de eerste creatie én het pareltje van MFA AcroDance On Fire producties. Deze bijzondere en 
innemende voorstelling wordt opgevoerd door zeven artiesten met verschillende professionele 
achtergronden. Het spektakel is opgebouwd vanuit een welomschreven verhaallijn, waarin partnering dans, 
spectaculaire acrobatiek en vuureffecten je geen moment verveeld laten! 

“Waar harmonie een illusie blijkt te zijn en verandert in verwoesting. Er ontstaat een zoektocht naar nieuwe 
balans, waar synergie wordt gebouwd uit individuele verschillen”. Coeur en Feu nodigt je uit in een wereld 
van energetische interacties, rauwe schoonheid en pure magie”. 

Video’s : 

Coeur en Feu trailer 2019 

AcroDance On Fire compillatie 

Omvat : 

 

 

 

 

 

 

 

- 35 min vuurshow / 7 artiesten / 1 professionele visagiste 
- Tools: Waaiers, snakes, zwaarden, staffs, vuurparaplu’s, hulahoop, pois, vuurkostuum, brandend 

hart decoratiestuk  
- Speelruimte: 10 X 10 m, vlakke verharde ondergrond of podium / Beschutte backstage ruimte 

van 4 X 4 m 

- Inbegrepen muziekinstallatie met 2 speakers & Kleuren spotverlichting  

- Inbegrepen effecten: lycopodium, bengaals vuur, gekleurde rook, vuurwerk ijsfonteinen 

http://www.movingfirearts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7gtX8YpCJQ8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5OJ16JLwAFA&t=6s
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Fire & Lightning Spectacle / Episch, Special Effects, Apotheose 

(vuurwerk spektakel met 5 à 7 artiesten & SPM-Pauly vuurwerk) 

  

Fire & Lightning spectacle is een adembenemende vuurwerkshow voor jong en oud. Hier worden de meest 
spectaculaire stukken van MFA AcroDance On Fire producties, samengevoegd tot een pakkend geheel. Je 
kan je hier verwachten aan een onvergetelijk spektakel met epische action, indrukwekkende acrodans, 
fantastische vuur spinning, krachtige pyrotechniek en verbazingwekkende laser- en rookeffecten. Kortom, 
een show om op een adem te volgen! 

Dit spektakel wordt opgevoerd door vijf tot zeven artiesten, in samenwerking met een gecertificeerd 
vuurwerkbedrijf, aangereikt door SPM-Pauly. 

Video:  Fire & Lightning Spectacle 

Omvat: 

- 15 tot 30 min show / 5 à 7 artiesten 
- Tools: vuurwaaiers, snakes, poi, zwaarden, staffs, vuurparaplu’s, hulahoop, vuurkostuum 
- Speelruimte: 10 X 10 m, vlakke ondergrond of podium / Beschutte backstage ruimte van 4 X 4 m 

- Inbegrepen muziekinstallatie met 2 speakers en kleuren spotverlichting 

- Inbegrepen effecten: lycopodium, bengaals vuur, gekleurde rook, vuurwerk ijsfonteinen 

Met professioneel theatervuurwerk door SPM-Pauly! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.movingfirearts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=W5FS_uOBsg0
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Solo Vuurshows 

Ook de solo voorstellingen van MovingFireArts vormen steeds een artistiek geheel. Het gaat hier om meer 
dan ‘trucjes met vuur’. Naast de nauwkeurig uitgewerkte vuur- en dans choreografiën, kan je je hier 
verwachten aan een theatraal verhaal dat spreekt tot de harten van het publiek. 

 

Fire Dance Fusion / Orientaals, Dansant, Effectvol 

(vuurshow met Saar-Arts) 

 

Saar-Arts is oprichtster van Moving Fire Arts en brengt in haar solo show ‘Fire Dance Fusion’ een cocktail 
van gechoreografeerde dans- en vuuracts. Ze liet zich zichtbaar inspireren door invloeden uit de Oosterse 
dans, Flamenco, circus en Flow arts. Deze elementen weet ze om te vormen tot haar eigen unieke stijl. 
Met haar presence palmt ze het podium volledig in, en vanuit haar rijke ervaring, stijl en elegantie, weet ze 
het publiek te betrekken in haar dansante en betoverende act! 

Video: binnenkort beschikbaar 

Omvat: 

 

 

 

 

 

- 20 min vuurshow / 1 artieste + 1 stage-hand 
- Tools: hulahoop, vuurparaplu, vuurwaaiers, snakes, waaiers, vuureten, ‘body fire’ 
- Speelruimte: 6 X 6 m + vlakke ondergrond 

- Inbegrepen effecten: gekleurde rook, lycopodium, vuurcirkel, vuurwerk ijsfonteinen bij de finale  

http://www.movingfirearts.com/
http://www.movingfirearts.com/
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Mizkaoz / Buikdans, Tribal, Orientaals 

(vuurshow met Lotte) 

 

Mizkaoz is een artieste van “Mystic Fire Theatre spektakel”, en biedt in haar solo shows een totaal pakket 

met Bellydance, Tribal Dance en Vuur Performance! Als solo performer kan MizkaoZ een act uitbouwen 

naargelang de wensen van de klant en in vershillende thema’s: oriëntaals/1000 en 1 nachten - duister 

(Gothic) – middeleeuws – modern – gypsy. 

Video: 

Mizkaoz trailer 

Omvat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15 min vuurshow / 1 artieste 
- Tools:  palmtorches, vuurwaaiers, hulahoop, zwaard, vuureten  
- Speelruimte: 6 X 6 m + vlakke ondergrond 
- Inbegrepen effecten: vuurcirkel 

 

http://www.movingfirearts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bZjHrCCgbJc
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Arabian Nights / Vuurspuwen, Spectaculair, Enigmatisch 

(vuurshow met Sten) 
 

 

Arabian Nights wordt uitgevoerd door een artiest uit de MFA AcroDance On Fire productie groep. Een 

vuurspuwer met stijl, techniek en kennis van het vak! Hij weet hoe het podium in te palmen en slaagt er 

steeds in om een wereld van magie te creëren.  

Kom langs en bewonder de wondere en magische wereld van 1001 nachten, terwijl de Djinny ons door dit 

mistige rijk van zand en vuur leidt. 

Geleid door de geest die zijn kristallen bal bewoont, betovert de Djinny het podium dat zich in zijn speelveld 

begeeft, Terwij hij het publiek vermaakt, weet hij je als het ware gevangen te nemen in de magie van de 

Djinny. Hij neemt zijn publiek mee in een droomwereld waar alles mogelijk is. 

Door het medium van vuur zal de Djinny de realiteit van zijn bestaan en zijn doel tonen, om degenen die 

hem naar hem kijken te betoveren en te verbazen, terwijl hij ons door zijn natuurlijke omgeving door de 

duinen leidt. 

Video: 

Arabian Nights - Teaser 

Omvat: 

 

 

 

 

 

- 25 min vuurshow / 1 artiest 
- Tools: Fakkels, poi, contact staff, rope-dart, dragon-staff, dream staff, dragon dust poi, vuur 

eten en vuurspuwen 
- Speelruimte: 5 X 5 m + vlakke ondergrond 
- Inbegrepen effecten: Gekleurd vuur 

 

http://www.movingfirearts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-dGypWd2lmo
https://www.youtube.com/watch?v=-dGypWd2lmo
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AcroDance Act 

 

Lose me, Find me / Theatrale dans, Acrobatiek, Passie 

(show met Saar & Ruslan) 

 

Lose me, find me is een abstracte partner acrobatische act, waar partnerwerk, acroyoga en danslifts op 
een boeiende wijze in kaart worden gebracht. Twee vreemde, los van elkaar staande wezens, vinden elkaar 
weer doorheen een intens spel van aantrekken en afstoten. 

Kan zowel binnen als buiten opgevoerd worden. 

Video:  

Lose me, Find me - teaser 

Inhoud:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 min acrodans show / 2 artiesten  
- Speelruimte: optimaal 8 X 8 m, minimaal 5 X 5 m + vlakke ondergrond of podium (planken of 

balletvloer!) 
- Kostuums: wit klassiek en artistiek of zwart ruw en artistiek 

 
-  

http://www.movingfirearts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gn9H2ItAE6c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zm7nTTC0ti8qG0y_zekqRMa6k6BUZ8xe3uUjqJuQSKD0mNVHd7-SMm8g
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LED Acts & Lichtshows 

 

MFA Lichtspektakel / Dansant, Opliftend, Magisch 

(spektakel met 6 artiesten) 
 

 

Het MFA Licht spektakel vormt een geheel van licht effecten en visuele kunsten, en wordt opgevoerd door 
zes artiesten uit de MFA productie groep. 

In deze vernieuwende show van MFA AcroDance On Fire producties, gaan technische led en licht 
choreografiën op een boeiende wijze samen met opliftende dans en partnerwerk! 

Het spektakel laat je zintuigen als het ware prikkelen en neemt je mee in een wereld van pure magie en 
indrukwekkende kleuren patronen! 

Kan zowel binnen als buiten opgevoerd worden. 

Video:  

MFA Light Spectacle - Teaser 

Inhoud/materiaal: 

 

 

 

 

 

 

- 15 tot 25 min Led & licht spektakel / 6 artiesten 
- Speelruimte: optimaal 10 X 10 m, minimaal 8 X 8 m / beschutte backstage ruimte van 2 m diep, 

over de lengte van het speelveld 
- Programmeerbare LED tools: Moon fans, waaiers, staffs, Zebra pois, Visual pois, Hulahoops, Levi 

wand, etc. 
- LED tools met logo of patroon naar keuze: Visual pois, Hulahoop 
- Visuele accesoires: LED kostuum en vleugels, LED hair extensions 

 

http://www.movingfirearts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mujTbsWqcYY
https://www.youtube.com/watch?v=mujTbsWqcYY
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De LED Elfjes / Magisch, Opliftend, Frivool 

( animatie act met 3 artiesten) 
 

 

De LED Elfjes van MovingFireArts, is een feeërieke animatie act voor jong en oud. De animatie act wordt 
opgevoerd door drie prachtige danseressen die het publiek met hun magische verschijning weten te 
betoveren. Tijdens hun act maken zij gebruik van LED hulahoops, LED waaiers en feeërieke LED vleugels. 

Kan zowel binnen als buiten opgevoerd worden.                                                                                                                     

Omvat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sets van 45 min / 3 artiesten 
- Tools: led hulahoops, led waaiers, led isis wings, led paraplu’s  
- Ruimte: doorheen of langs het publiek 
- Kostuums: Witte elfachtige kostuums en visagie 

http://www.movingfirearts.com/
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Mobiel Straattheater / Animatie Acts 

De mobiele straattheater acts van MovingFireArts dragen bij tot een visuele versterking van uw evenement. 
Deze acts zijn mét of zonder vuur, en worden opgevoerd door één of meerdere artiesten. Ze kunnen dienen 
als onthaal of als randanimatie, en zijn geschikt voor zeer uiteenlopende evenementen. De artiesten leven 
hun karakter en houden van de interactie met het publiek! Naast het theaterwerk, wordt er ook veel zorg 
besteed aan de kostuums, de visagie, het concept, ... 

 

Elegance / Stijlvol, Impressionant, Betoverend 

(stelten act met Saar-Arts) 

 

Elegance steltenact is impressionant, stijlvol en betoverend voor jong en oud. Deze act is geschikt als 
onthaal of als visuele aanvulling van een evenement. De artieste gaat op een dansante wijze in interactie 
met het publiek. 

Kan zowel binnen als buitenopgevoerd worden. 

Act mét of zonder vuur.  

Omvat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In sets van 30 min / 1 artieste + 1 stage-hand (voor stelten met vuur) 
- Tools voor acts met vuur: Vuurwaaiers, vuurparasol, palmtorches, swing torches  
- Kostuum: stelten met indrukwekkend wit/goud kostuum, afgewerkt met een fantasierijke 

reptielenstaart 

 

http://www.movingfirearts.com/
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The Magic Lady / Stijlvol, Impressionant, Kleurrijk 

(stelten act met Saar-Arts) 

 

Magic Lady is een deftige kleurrijke dame op hoge stelten, en wordt eveneens opgevoerd door Saar-Arts. 
Met haar gebloemde hoepelrok en prachtige kapsel, begroet ze het publiek. Magic Lady is ongetwijfeld een 
visuele versterking voor Kerstmarkten, Kasteelfeesten, Recepties, Braderijen,.. 

Kan zowel binnen- als buiten opgevoerd worden. 

Act met of zonder vuur. 

Omvat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In sets van 30 min / 1 artieste + 1 stage-hand (voor stelten met vuur) 
- Tools voor acts met vuur: Vuurwaaiers, vuurparasol, palmtorches, swing torches 
- Kostuum: Zwart elegant, afgewerkt met bloemen en glitters. In Kerst of Venetiaanse stijl 
-  
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Madame & Monsieur / Circus, Humor, Theater 

(stelten act met Saar & Ruslan) 

 

Madame & Monsieur is een avant-garde duo stelten act, Venetiaans getint en sterk beïnvloed door de 

Ancien Régime periode. De artiesten weten het publiek te imponeren met hun humor, grimasse en 

overacterende karakters. Een werkelijk straattheater act voor jong en oud! 

Kan zowel binnen als buiten opgevoerd worden. 

Deze act is zonder vuur. 

Omvat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In sets van 45 min / 2 artiesten  
- Tools: Stelten en bijpassende kostuums in Baroque en Rennaissance stijl 

http://www.movingfirearts.com/
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Theatrum Movere / Ontroerend, Mobiel Theater, Crazy Circus 

(vuurtheater met 8 artiesten) 

 

Theatrum Movere is een uitbundig mobiel theater, geïnspireerd door de tijden van Commedia dell’Arte. 
Deze theatrale bende paradeert door de straten, en komt hier en daar tot stilstand om haar acts uit te 
voeren. Zowel jong en oud kunnen hier genieten van een bijzonder leuke show, uitgevoerd door 
uiteenlopende karakters. Steltlopers, eenwielers, acrobaten, vuurartiesten en een balletdanseres, nemen je 
hier mee in de tijden van de fantasierijke Commedia dell’Arte. De acts zijn interactief, humoristisch en 
visueel. Er wordt veel zorg besteed aan visagie en kostuums in de stijl. 

Deze act is mét vuur. 

Video: binnenkort beschikbaar 

Omvat: 

 

 

 

 

 

 

 

- In sets van 40 min / 8 artiesten / professionele visagie 
- Mobiele én vaste acts 
- Tools:  een variatie aan vuurtools / stelten, eenwieler, mobiele kar met ingebouwde 

muziekinstallatie, antiek karretje voor vuurtools  
- Benodigde oppervlakte: doorgang van minimaal 4m breed, optimaal 6m breed. Vlakke verharde 

ondergrond 
- Karakteristieke kostuums en make-up in de stijl 
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Info & Boekingen 

Voor boekingen of meer specifieke info rond onze optredens, kan u steeds contact met ons opnemen via 
onderstaande gegevens. 

Met vurige groet, 

Saar Wouters - MovingFireArts   

Adres: Lange Dijkstraat 38, 2060 Antwerpen. 

Tel: +32 486 805 611 / Mail: MovingFireArts@gmail.com / Website: www.MovingFireArts.com 

BTW: BE 0561 899 422  

http://www.movingfirearts.com/
mailto:MovingFireArts@gmail.com
http://www.movingfirearts.com/

