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Interventies
Acrobatie, interactief straattheater, impro circus
Ludo en Arsène verplaatsen zich over het festivalterrein, op weg naar een belangrijke opdracht. Een
spontane interactie met een groepje festivalgangers zorgt ervoor dat het duo halt houdt. Wat volgt is
een absurd acrobatisch tafereel waarbij het publiek uitgenodigd wordt om toe te treden tot de impulsieve
wereld van Ludo en Arsène.

Mobiel
Ludo & Arsène zijn multi-inzetbaar en spelen graag in op de vraag van de organisatie. Het herkenbare
duo duikt meerdere keren op, steeds onderweg naar een nieuwe ontmoeting. Dit versterkt de ludieke
kant van de interventies: “hier zijn ze weer, wat gaan ze nu doen?”. De acrobatische interventies kunnen
strategisch geplaatst worden binnen het programma van het evenement.

Interactief
De
luchtige
en
prettig
gestoorde energie van Ludo
en Arsène werkt aanstekelijk.
Niet
alleen
de
actieve
toeschouwers die zich mee
verplaatsen, maar ook de
festivalgangers aan de bar
voelen zich betrokken. Het
duo nodigt iedereen uit om
mee te stappen in hun
creatieve en speelse manier
van omgaan met elkaar.

Locatie specifiek
Over, door, op en onder het
festival. De twee acrobaten
benutten de infrastructuur van
de festivallocatie op een
bijzondere manier. Bomen,
muren, stoelen en tafels. Ludo
en Arsène zoeken de meest
onmogelijke plaatsen op. Dit
creëert ludieke en vaak
indrukwekkende beelden die
de festivallocatie extra in de
verf zetten.

De ladder
Een centraal element reist mee tijdens de interventies: de ladder. Dit alledaagse object, dat op
onconventionele wijze wordt gebruikt, is de 3de acrobatische partner die de bewegingsmogelijkheden
van het duo enorm uitbreidt. 2m20 hoog, 15 kilo zwaar en uitgerust met 2 haken om hem mee op te
hangen.

Onder het motto
‘alles is mogelijk’,
verandert het
festivalterrein in een
ware speeltuin.
-Arsène D’haese-

Podium
‘LADDER’, een acrobatisch
nummer van 8 minuten
waarin de eindeloze
mogelijkheden met een
ladder blijven verassen. Dit
nummer kan zowel binnen
als buiten gespeeld worden.
Een verhard speelvlak
6m x 6m is noodzakelijk.
Het publiek wordt frontaal
of circulair geplaatst.

Wie zijn we?
Thomas Decaesstecker (1989) en Ward Mortier (1993), met hun alter ego's Ludo en Arsène, leerden
elkaar kennen in 2008 op een freerunning bijeenkomst in Gent. Sinds deze ontmoeting heeft het jaren
delen van dezelfde passie voor beweging en muziek geleid tot een sterke vriendschap.
Ward studeerde Chinese mast in combinatie met acrodans aan ESAC (Ecole Supérieure des Arts du
Cirque, Brussel).
Thomas nam deel aan een opleiding tot acrobaat/handstandartiest in Santiago, Chili (Escuela De Artes
Circenses Del Circo Del Mundo).

Be Flat vzw werd opgericht door Ward en Thomas in september 2017.
Sinds januari 2019 werkt Be Flat samen met Mehdi Delanoeije (1986) en Tars Van Der Vaerent (1992),
2 professionele acrobaten die de rol van Ludo en Arsène kunnen vervangen.
De gemeenschappelijke interesses gecombineerd met de individuele specialisaties en ervaringen
zorgen voor een breed gamma aan vaardigheden die in heel uiteenlopende situaties worden benut.
Meer uitgebreide biografieën en andere projecten vindt u terug op de website www.be-flat.be

Technische Fiche
Be Flat – Ludo & Arsène
De voorstelling
• Ludo & Arsène brengen impro-circus. Ze focussen op acrobatie en op interactie met het publiek.
• De exacte speelplekken worden gekozen door de organisatie in samenspraak met Be Flat.

Publiek
• Alle leeftijden
• De interventies zijn op maat van de locatie en het publiek.

Speelduur
• Een interventie duurt ± 30 minuten.
• Minimum 2 en maximum 3 interventies per speeldag
• Tussen 2 interventies zitten minimaal 30 minuten.

Op- en afbouw
• Laden en lossen gebeurt in de buurt van de speelplek.

Meteo
• Bij regen worden handdoeken voorzien om de artiesten na de interventie af te drogen.
• Bij te hevig regenweer beslissen Be Flat in samenspraak met de organisator of de interventies al
dan niet kunnen doorgaan.

Parkeervergunning
• Be Flat komt met een personenauto, nummerplaat 1-YES-057 (opel zafira, monovolume).
Reservering van een parkeerplaats en parkeervergunning in de buurt van de speelplek is
noodzakelijk.
• Eventueel parkeergeld wordt betaald door de organisatie.

Loges
• Droge ruimte waar materiaal veilig kan worden achtergelaten.
• Dicht bij de speellocatie.

Catering
• Middag-/avondmaal.
• koffie, spuitwater, fruit en kleine versnaperingen

Overnachting (indien van toepassing)
• 2 single rooms met wifi-aansluiting.

