
Blokbusters is socio-interactieve 

radiofonische bingoteevee op 

maat van kwetsbare buurten die 

het kunnen gebruiken.

Een samenwerking tussen Ciné-

mobiel, vzw CirQ , culturele cen-

tra en eventuele buurtwerkingen.



Physical distancing, but social connecting as hell!

Want verbinden op afstand kan.

Laat ons het pakske maïzena zijn in de soep die het leven nu is.

Jacques Tati meets Radio Gaga meets Flatlife meets cirQ.

Als dat maar goed komt...



Als een echt circus komen onze Blokbusters met hun Cinémobiel en 

aanhang aangereden en bouwen ze een groot scherm op én een mi-

ni-radiostudio met een bijbehorende antenne. En dit op zo’n manier 

dat The A-Team danig jaloers is op de vingervlugge actie van ons 

Blokbusterteam, the B-Team. Dit alles gebeurt voor een grote flat of 

groot gebouw met of zonder buitenterrassen.

De ene kant van de woonblokken kan deze acrobatische opbouw 

volgen, alvorens de echte verstrooiing kan beginnen. De andere kant 

en dichte buurtbewoners kunnen een plaatsje krijgen per bubbel op 

het grasveld, rekening houdend met de nodige physical distance 

uiteraard. 

Geluid en beeld worden getest en kunnen via speakers en via onze 

fm-antenne de huiskamer/het terras bereiken. Eventueel kunnen de 

flatbewoners onze eigen kleine draagbare radio’s gebruiken. 

Het avondprogramma bestaat uit een volkse poëtische activiteiten-

reeks: verzoekliedjes die telefonisch worden aangevraagd, bingo, 

karaoke, een wel zeer lokale quiz en kortfilms allerhande. We denken 

hierbij aan Flatlife van Jonas Geirnaert. Maar ook aan Gaston & Leo of 

andere populaire blokbuster-waardige filmpjes.

Dominique Van Malder (studio Orka, Radio Gaga), Joris Hessels (Gent-

brugge, Radio Gaga) en Janne Desmet (studio Orka) zijn de gasthe-

ren en gastvrouw van dienst als ware Blokbusters die de blokken 

voorzien van veilig vertier. In hun wit pak mét beveiligingsbril, ge-

wapend met veiligheidslinten en bijbehorende ontsmettingsflessen 

luisteren zij op een veilige manier naar de noden van de buurt. En 

proberen ze troost te brengen in deze coronische tijden.

Het programma kan van avond tot avond variëren, maar verzoeknum-

mers, clips, “afstandelijke” interviews met buurtbewoners, bingo, 

karaoke en kortfilms zullen altijd op het programma staan.

Andere mogelijkheden zijn een kookrubriek waar mensen uit de 

woonblok ingrediënten naar beneden gooien, die dan ontsmet wor-

den en waar onze presentatoren mee gaan koken. 

Of er kan een licht-karaoke ontstaan met een choreografie van licht-

jes, vanuit elke huiskamer, op de tonen van Ravels Boléro en geregis-

seerd door onze Blokbusters. 

Er kan ook een stuntman zijn die vanop het dak van de flat in een 

klein zwembadje naar beneden springt, uiteraard getrukeerd. 

Of we gaan virtueel op reis door bewoners te filmen vanuit hun raam, 

terwijl wij voor een tropische achtergrond zorgen via green key.

Als luisteraar of toeschouwer kan je alles perfect live volgen vanuit de 

living of via je raam dat uitgeeft op het groot scherm dat buiten staat 

opgesteld.
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Er kan ook met extra artiesten (circus, literatuur, muziek, …) worden 

gewerkt of artiesten via een andere culturele organisatie kunnen in 

samenspraak in het scenario worden verwerkt. Graag bieden we ook 

plaatselijk talent een ‘podium’.

Met dit initiatief willen wij met onze Blokbusters een onverwacht cir-

cus creëren en tegemoetkomen aan de noden van een gemeenschap 

die fysiek verbrokkelt en verkommerd achterblijft. We willen een 

ontmoetingsalternatief bieden, onze samenleving terug vormgeven. 

Een lach op het gezicht toveren. Warmte uitstralen. We willen de 

mensen even verstrooien met warme onnozeliteiten. We willen dat 

we onze buren beter leren kennen; een vervanging van de jaarmarkt 

of bepaalde wijkfeesten die nu niet doorgaan of het perfecte alterna-

tief voor een festival. 

Mogelijke timing
(afhankelijk van zonsondergang of gebruik ledscherm)

18:00u 
Bezienswaardige opbouw van scherm, projector, geluid, camera en 

decor. 

19:00u 
Start opwarming en radiogedeelte: buurtbewoners warm maken, 

verzoeknummers en interviews kunnen telefonisch à la Radio Gaga.

20:00u
Verschillende rubrieken tussen het bingospelen door maken hun 

opwachting. Van zodra de schemer het toelaat, kunnen ook clips of 

filmpjes worden aangevraagd.

22:00u 
Start film- of videogedeelte met verschillende interacties en een 

plaspauze.

23:30u -24:00u 
Afbouw.

Alternatieven:
Radio-uitzending van 3 uur
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We willen verbinden én het veilig 

houden. Samen. Met een buurt.



Locatie
graag komen komen we ter plekke om de mogelijkheden te bekijken.

Geluid
live via fm-frequentie 200m ver. Daarvoor is geen vergunning nodig. 

(kan ook via internetpagina live worden gestreamd en/of een edit 

achteraf)

Via fm-frequentie over de stad (we vragen 8 weken op voorhand fre-

quentie aan of geruiken bestaande radiofrequentie van lokale zender)

Internetstreaming: de voorstelling kan via internetpagina live worden 

gestreamd en/of een edit achteraf)

Als de veiligheid het toelaat, kunnen we met veiligheidslinten “bub-

bels” voorzien voor gezinnen of mensen van de andere kant van het 

gebouw. Tot 200 mensen kunnen we bubbels voorzien.

Wij zorgen voor radio, decor, programmatie, projectie en sfeer.

De organisator zorgt enkel voor een stroompunt en buurtbewoners-

contacten (graag via een organisatie die aanwezig is in de buurt) op 

voorhand per flyer/handleiding en huisbezoek voor uitleg.

Beperkingen
Qua promotie zouden we liefst enkel de mensen willen bereiken die 

het nodig hebben, buurtbewoners uit de dichtste omgeving om 

geen overrompeling in de hand te werken.  

We volgen de federale en plaatselijke adviezen qua veiligheid.

Technische fiche
Dit zijn de benodigdheden ter plekke. 

We bekijken graag samen met u om een ideale setting te creëren.

Vrije plaats van 15m op 15m (plaatsbezoek)

Elektriciteit
2 x 32 ampère-stekker of  6 x 16 ampère (6 gewone stekkers)

Verankering scherm
onverharde ondergrond, verankerd straatmeubilair of de organisatie 

voorziet gewicht, bijvoorbeeld IBC of betonblokken.

*
De voorstelling kan niet doorgaan bij storm of hevige regen.

technisch



see you soon! 

info
Bert De Jonghe

+32 (0) 486 87 40 46

bert@cirq.be

voor ons volledig 
(coronaproof) aanbod
www.cirq.be


