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Zie je onze santenboetiek graag opduiken in jouw buurt? 

Bel ons, schrijf ons, laat ons vlug iets weten! 

Na een méér dan geweldige eerste Blokbuster editie in 

2020, konden we niet anders dan ook deze zomer weer op 

tour gaan. De Blokbusters zijn klaar voor hun tweede ronde!

Voor zij die het gemist zouden hebben: De Blokbusters 

luisterden afgelopen zomer - volledig coronaproof -

kwetsbare buurten op met hun socio interactieve 

radiofonische webtelevisionaire show op maat.

BLOCKBUSTERS IS HET 

LEPELTJE MAÏZENA IN DE 

SOEPVAN HET LEVEN.

RADIO GAGA MEETS CIRQ.

Blokbusters is een samenwerking tussen cirQ en 

Danspunt en is geïnspireerd op Radio Gaga.

Voor ons volledig 

(coronaproof) aanbod

www.cirq.be

meer info?
blokbusters@cirq.be 

www.blokbusters.tv



Blokbusters
seizoen ‘21



Als een echt circus komen onze Blokbusters met hun aanhang aan-

gereden en bouwen ze in no time een tentenkamp, een heus cine-

ma scherm en een mini-radiostudio met bijhorende antenne op. Dit 

gebeurt met een snelheid waar the A-Team nog een puntje aan kan 

zuigen! Onze interactieve installatie kan op elke locatie naar keuze 

geplaatst worden: voor een groot flatgebouw, op een dorpsplein, 

voor een cultureel centrum, wijkhuis of café. You name it. 

De buurtbewoners mogen (per bubbel) tijdens de opbouw al plaats-

nemen voor de radiostudio, of kunnen van hun terras, tuin of huiskamer 

de uitzending mee volgen via de speakers en het grote scherm. We 

hebben zelf ook kleine draagbare radio’s die we kunnen uitlenen aan 

de buurtbewoners om de uitzending luid en duidelijk mee te volgen. 

Een samenwerking met een lokale radiozender is - indien gewenst - 

ook mogelijk, zodat de héle buurt kan meeluisteren. 

Om de show nog interactiever te maken, kan er gekozen worden om 

onze web-teevee pagina te gebruiken. Dit platform maakt het moge-

lijk om polls of quizzen te organiseren en heeft ook een chatfunctie. 

Wanneer de uitzending begint, mag je je verwachten aan een volkse, 

poëtische activiteitenreeks waarin onder andere de talenten van de 

wijkbewoners centraal staan. Ze zingen een liedje of vragen er één aan, 

er zijn diepteinterviews en gesprekken tussen de presentatoren en 

buurtbewoners, er wordt een schattenjacht gehouden voor de kleinsten 

of allerlei wedstrijdjes opgezet, verzoekliedjes kunnen telefonisch of live 

via de micro worden aangevraagd, er kan lokaal gequizzed worden en 

soms passeert er een videofragment de revue. Honger? Dan bestellen 

we gewoon wat pizza’s bij de plaatselijke Italiaan, die live in de uitzen-

ding worden geleverd! 

actie!

programma

web-tv



De Blokbusters bieden tijdens de uitzending ook graag een podium 

aan lokale artiesten: een jongleur, een dichter, een muzikant. Wij gaan 

ook graag ten volle de samenwerking aan met plaatselijke culturele 

organisaties om al het talent uit de buurt samen te brengen. 

De basis van het Blokbuster programma bestaat standaard uit vaste 

waarden zoals verzoeknummers, videofragmenten, interviews met 

buurtbewoners en kortfilms. Dit aanbod kan naar wens aangevuld 

worden aan de noden van de buurt. Van circus en acrobatiek tot 

stuntmannen, een kookshow met ingredienten die de bewoners 

willen doneren, een verhalenverteller, een choreografische lichtshow 

opgevoerd met de schemerlampen uit het het hele gebouw, een live 

documentaire of een stukje lokale reality tv, van huishoudelijke op-

roepen tot liefdesverklaringen. Geen zee is diep genoeg, geen berg 

is hoog genoeg, niets houdt ons tegen! 

De uitzending wordt gehost door varierende presentatieduo’s, sa-

mengesteld uit onze fantastische gastvrouwen- en heren. Onder hen: 

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

brugge, Radio Gaga), Janne Desmet (Studio Orka), Showbizz Bart 

(Radio 2), Johan Petit (Klein Jowanneke) en Erhan Demirci (standup 

comedy). Onze hosts voorzien hun toeschouwers van veilig vertier, 

gekleed in witte veiligheidspakken, gewapend met veiligheidslinten, 

ontsmettingsmiddel en vooral veel goesting. 

Zo komen ze (op veilige afstand) dicht bij de buurt. Hier wordt troost 

en een luisterend oor geboden.

op maat

hosts



In deze tijd van fysieke afstand creëren de Blokbusters een sociale 

oase. Een onverwacht circus dat met verstrooing en onnozeliteiten 

een lach op je gezicht tovert, ruimte laat om te vertileren, én je voor 

even je zorgen doet vergeten. Een hartverwarmend alternatief voor 

alle wijkfeesten die nu niet door kunnen gaan, of een ideale vervanger 

voor je afgelaste festival. 

sociale
oase
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fiche



- Wij volgen altijd de plaatselijke en federale regelgeving en adviezen 

aangaande corona.

- Wij kunnen onder bijna alle omstandigheden de uitzending corona-

proof laten doorgaan. 

- Voor elke kleurcode ligt er een plan klaar dat veilig is voor zowel de 

bewoners als voor de Blokbusters-crew.

- Als culturele activiteiten in de buitenlucht kunnen plaatsvinden 

creëren we veilige bubbels. 

- Wij kunnen tot 200 mensen in bubbels ontvangen aan tafels en 

stoelen voor de radiostudio.

- Indien er geen culturele buitenactiviteiten mogen doorgaan, spelen 

we zonder ‘live’ publiek en nodigen we onze gasten één voor één 

uit bij de radiostudio. Wijkbewoners kunnen volgen vanuit hun eigen 

woning via de radio, het grote scherm en de geluidsinstallatie, of via 

onze web-tv pagina.

De Blokbuster installatie is volledig mobiel en kan op bijna elke 

denkbare locatie geïnstalleerd worden. We hebben een vrije plaats 

van minimaal 15m op 15m nodig om alles op te kunnen bouwen. We 

komen op voorhand graag ter plaatse om tijdens een locatiebezoek 

alle mogelijkheden te overlopen en de ideale setting te creëren.  

We zenden live uit (streaming) via onze eigen web-TV pagina. De duur 

van de uitzending is standaard 3 uur maar we passen ons graag aan, 

indien nodig. Er is de mogelijkheid om met een lokaal radiostation een 

samenwerking op te zetten om de uitzending ook via FM uit te zenden 

zodat niet enkel één blok of gebouw maar de hele wijk de uitzending 

kan meevolgen. We nemen de uitzending op verzoek ook graag op, 

waardoor u ze achteraf terug kan bekijken/gebruiken.

We bieden twee versies van onze uitzending:

KLEIN Show en uitzending op een klein projectiescherm.

GROOT Show en uitzending op een heus cinema-scherm.

veiligheid
/corona

locatie

uitzending



Er zijn verschillende opties voor het 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 (er kan een lokale zender ge-

zocht worden om per fm-frequentie uit te zenden) 

- Internetstreaming: de voorstelling kan via internetpagina live

worden gestreamd en/of een edit achteraf)

DOOR ONS VOORZIEN
Wij zorgen voor alle techniek om de uitzending te laten doorgaan

Wij zorgen ook voor het decor en de sfeer.

Wij leveren alle content, foto’s en tekst, om een flyer te maken op 

maat van uw buurt, om zo de buurtbewoners te mobiliseren en uit 

te nodigen om te participeren tijdens de uitzending.

NB: Qua promotie zouden we liefst enkel de mensen willen berei-

ken die het nodig hebben, buurtbewoners uit de dichtste omge-

ving om geen overrompeling in de hand te werken.  

DOOR DE ORGANISATIE TE VOORZIEN:
- De organisator zorgt voor een stroompunt: 

 KLEINe VERSIE 3 x 16 ampère 

 GROTE VERSIE 2 x 32 ampère 

- Vrije plaats van 15m op 15m (deze wordt samen bepaald bij het 

plaatsbezoek) 

- Een onverharde ondergrond voor de verankering van het projec-

tiescherm of verankerd straatmeubilair of grote gewichten, bijvoor-

beeld IBC of betonblokken. 

- Een internet-aansluiting met minimaal 10Mbps upload sterkte. 

- Tafels en stoelen om de mensen te ontvangen.

NB: De voorstelling kan niet doorgaan bij storm of hevige regen.

materiaal

geluid





see you soon! 
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