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Van 16 tot 18 mei swingt het in het kasteel
domein. Nanosh Ronaldo, zoon van 
Danny en deel van de zevende generatie 
van de opmerkelijke circusfamilie, slaat 
er samen met een aantal bevriende jonge 
cirusartiesten de tenten op. Hij brengt 
zijn eerste eigen voorstelling waarmee hij 
terugkeert naar de glitter en de glamour 
van de jaren veertig.

Nanosh Ronaldo: ‘Ik leef en werk al heel 
mijn leven in het circus en heb eigenlijk 
nooit iets anders gekend. Ik ging wel naar 
school, maar zodra ik tijd had, stond ik 
mee op de planken of werkte ik achter 
de schermen. Het was voor mij heel 
evident om ooit een eigen voorstelling te 
gaan maken. Dit seizoen is het perfecte 
moment. Mijn vader toert met zijn solo
voorstelling Fidelis Fortibus en aangezien 
we toch al het materiaal dubbel hebben, 
is het nu de ideale gelegenheid om mijn 
droom te realiseren.’ 
‘Swing staat helemaal in het teken van de 
jaren veertig. Ik voel me al langer aan
getrokken tot de muziek van bigbands, 

variétéshows en cabaret. Tony Decap, de 
intussen wereldwijd bekende orgelontwer
per, construeerde speciaal voor deze voor
stelling een groot mechanisch Decaporgel 
in de oude circus en variétéstijl. Daarmee 
suggereren we de aanwezigheid van een 
live bigband. Ook de kostuums, het decor 
en de acts baden helemaal in die sfeer. Een 
deel van het publiek zit aan tafeltjes en 
wordt vooraan op het podium bediend.’ 

‘Voor Swing trekken we met een karavaan 
van woonwagens tegen 25 km per uur van 
dorp tot dorp. In zo’n woonwagen heb je 
natuurlijk veel minder comfort dan in een 
gewoon huis, maar het is er wel heel gezel
lig en knus. Ik kijk er naar uit om ermee 
naar het kasteeldomein te komen. Ik ben 
hier al een paar keer eerder geweest met 
andere voorstellingen en we spelen niet 
dikwijls op zo’n supermooie plek. Als je de 
kasteeldreef oprijdt, zie je niks wat lelijk of 
modern is en dat geeft toch wel een apart 
gevoel. Je keert er terug in de tijd.’ 
‘Ik omringde me met een zo goed als  nieuwe 
ploeg van jonge circusartiesten die ik in 

de loop van de jaren heb leren kennen. Er 
is een zangeres, er zijn trapezenummers, 
er wordt gedanst, gejongleerd en zelfs 
gerolschaatst. We zijn intussen een hechte 
ploeg vrienden en dat maakt het heel fijn 
om te werken. De voorstelling is speels en 
vrolijk. We proberen de kijkers met een 
opgewekt gevoel achter te laten.’ 
‘Mijn vader is niet fysiek aanwezig in de 
voorstelling, maar zijn invloed is zeker voel
baar. Hij treedt op als coach en helpt ons 
inhoudelijk en technisch. Ik heb ontzettend 
veel van hem geleerd, niet alleen over het 
circus, maar ook over het leven. Als hij zelf 
niet aan het spelen is, komt hij zeker kijken. 
Mijn vader is mijn beste vriend.’ 

Veerle Moens
Kasteel d’Ursel
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CIRCUS RONALDO ·  SWING
16, 17 en 18 mei · 20 uur · 15/12 euro

De voorstellingen vinden plaats in kasteeldomein d’Ursel

Info en reservatie
CC Ter Dilft · 03 890 69 30 · www.terdilft.be
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