
Saltu Sensus  

De voorstelling 
Wees welkom bij Saltu Senses, waar elke zonsopgang wordt gevierd en 
acrobatisch op het hier en nu wordt geproost. Je betreedt samen met Circus Santelli een plek, diep in 
het oerwoud, waar een groep dartelende aardkinderen woont.  
 
Samen danst de groep aardkinderen in het holst van de nacht om knisperende vuren. In het 
ochtendgloren zingen en vliegen ze met de vlinders mee. Elke dag genieten ze van alle verse 
vruchten die het bos te bieden heeft. Toch zijn ook in Saltu Senses de dagen soms mistig en kil. Juist 
dan heeft de groep aardkinderen steun aan elkaar. Ze zijn verbonden met de natuur en vieren de 
oneindige cyclus van het leven. Ze weten dat verlies een nieuw begin betekend, na een winterslaap 
een zonsopgang komt en een zaadje uitgroeit tot een wildernis.  

Ervaar de plek waar onze circus aardkinderen wonen. Zie de wervelende acrobatiek, prachtige trucs 
aan de Chinese paal en klap mee op het ritme van onze jongleurs. Met trots tonen wij dé nieuwe 
voorstelling: Saltu Sensus. Onze artiesten staan te popelen om je mee te nemen in deze unieke 
beleving waarin we al jouw zintuigen op scherp zullen zetten. Kom binnen, ga zitten en laat je 
meenemen in ons feest! 
 
Data 
Op 2 april 2022 gaat Saltu Sensus in première. Deze nieuwe voorstelling van Circus Santelli is te 
boeken in de periode van april 2022 tot en met november 2023.  
 
Oorsprong 
Saltu Sensus vormt een vervolg op de voorstelling V Sensus, waarin ook de vijf zintuigen een 
belangrijke rol speelden. V Sensus is gemaakt en opgevoerd in juni, juli en september 2021 op een 
bijzondere buitenlocatie: De Paradijsvogeltuin in Groningen. Met V Sensus als vertrekpunt maakt de 
voorstellingsgroep een doorontwikkeling naar een binnen voorstelling waarin het thema zintuigen 
verder wordt verkend, en een prachtige theatervoorstelling wordt gecreëerd.  
 
Via deze link is een impressie te zien van de première van V Sensus op 4 juli 2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=mMvhkZS34o0 
De foto’s in dit document zijn allemaal gemaakt tijdens de voorstellingenreeks. 

 

 

 



 

Meer over Santelli 
Santelli is een eigentijds circus uit Groningen. Al meer dan 65 jaar weten we te 
overtuigen met voorstellingen die zowel technisch als artistiek van hoog niveau 
zijn. We verzorgen diverse lessen, van ballopen voor 6 jarigen tot aerial tissue 
voor internationale studenten. Alles onder begeleiding van professionele turn- 
en circusdocenten. Diverse leerlingen stromen door naar circusschool.  
 
Ook beschikt Circus Santelli over een 
semiprofessionele groep artiesten die verschillende 
voorstellingen verzorgt, in dit geval de gloednieuwe 
show Saltu Sensus.  De voorstellingsgroep van Circus 
Santelli bestaat uit 16 jongeren tussen de 12 en 17 
jaar. Ze trainen 6 tot 10 uur per week onder 
begeleiding van professionele trainers en maken elke 
anderhalf tot twee jaar een nieuwe voorstelling. Een 
jaar lang wordt er 6 tot 10 uur per week getraind om 
een prachtige productie te maken. 

Praktische informatie 
Genre Circus, theater 
Publiek Alle leeftijden 
Regie  Franka Tremblay en Pitisi Hatcher 
Productie, PR en boekingen Heidi van der Veen 
Vraagprijs € 650,00 ex reiskosten en BTW 
Begeleiding/opbouw Maximaal 6 volwassenen 
Duur voorstelling 90 minuten met pauze  

Bij 2 voorstellingen min. 1 uur pauze tussen de shows 
Speelvlak Ideaal = 10m breed x 10m diep x 6,5m hoog 

We kunnen ons aanpassen aan andere omstandigheden. Het kan zijn 
dat de voorstelling dan iets korter wordt. 

Op- en afbouw  Start 3,5 - 4 uur voor aanvang, afbouw 1 uur 
Lichtplan Op aanvraag 
Geluidsinstallatie Hebben we zelf, anders inpluggen RCA output 
Contactgegevens info@santelli.nl      050-3139575    www.santelli.nl  

 

 

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door deze fondsen: 

 


