


Paulo en Mayka
Jarenlang hebben ze bij grote internationale circussen, musicals, balletten en opera's
gewerkt. Maar in 1990 besloten Paulo en Mayka, met een schat aan ervaring op zak, de
knoop door te hakken om voor zichzelf te gaan werken. En zo geschiedde. Het kleinste
circus van Nederland werd geboren. Geen circus pur sang, maar circustheater.
Aan het begrip theater geeft het duo een brede invulling. Ze werken veel met levende
dieren en in hun voorstellingen zijn ze uitermate veelzijdig. Naast circustheater maken ze
straattheater, animatie, entre acts, poppentheater, podiumacts en geven ze trainingen aan
jong en oud.

Mayka speelt sprookjesachtig poppentheater, is toneelspeelster en
acrobate en kent de weg in de wereld van de dressuur. In haar entre
acts is ze assertief, innemend, praatgraag en brutaal, maar ook lief.

Paulo is van oorsprong meubelmaker, maar tegenwoordig al even
veelzijdig als Mayka. In de rol van mimeclown is hij onbeholpen,
onhandig, afgewogen en onpeilbaar. Dezelfde Paulo is echter ook de
grijnzende gladjanus in een glimmend pak, een lenig acrobaat en

een uitstekend dresseur.

Paulo en Mayka maken theater omdat ze dat leuk vinden.
Theater voor volwassenen dat ook toegankelijk is voor kinderen
en theater voor kinderen waar ook de volwassen mens zich
ongegeneerd in kan verliezen.

kindervoorstelling

Voorstelling voor volwassenen

Familievoorstelling

voorstelling in tent

Avondvoorstelling

Voorstelling kan overdag

opbouw- / afbouwtiid in Minuten

Technische fiche

Voorstelling met dieren

Sejour voor... personen

Uitgebreide documentatie op aanvraag

Duur van de voorstelling in minuten

Beschikbare periode

voorstelling kan buiten

Binnen voorstelling



Animalsoap
In het oosten komt de zon op
en een nieuwe dag breekt aan.
Vrolijk dekken Daan en Dirkje
de tafel. Maar als ze na het
bidden de brood mand pak-
ken, blijkt hier geen kruimel
meer in te zitten. Rijk zijn ze
nooit geweest tijdens hun
eenvoudige bestaan, maar
nu is het geld echt op en de
honger ligt op de loer.   

    Daan en Dirkje zitten er
temidden van hun dieren
verslagen bij. Ze zoeken
naar een uitweg en bidden

om een oplossing, maar uiteinde-
lijk lijkt het verkopen van hun
geliefde dieren de enige uitweg.
Zo komen ze te staan voor de
moeilijkste beslissing van hun
leven. Honger lijden en dood
gaan of afstand doen van het
enige waardevolle dat zij bezitten.
Maar dan blijken de paarden en
honden, de eend en de bok, het
varken, het konijn en het schaap
zo hun eigen ideeën te hebben.
Zij laten het er niet bij zitten en
nemen zelf het initiatief.

3

M/wc / Vressuur I Straaitkeater
Speelvlak-. ff x 10 meier
Inclusief eiqen qeluid en licht
Vereiste-. speelplek moet

toegankelijk zijn
voor vracltfviaqen



Paard en hond
Een voorstelling over de onop-
houdelijke strijd tussen mens en
dier, man en vrouw.
De charmante dame en haar lief-
tallige hondje stelen met hun
satirische act steeds weer de
show. Met de man en zijn paard
gaat het echter net even anders.
Hoe hard de naïeve clown ook
probeert om de kunsten van de
dame met het hondje te overtref-
fen, het gaat elke keer weer mis.
Niet omdat hij zijn best niet doet,
maar het paard doet net iets har-
der zijn best om de man de baas
te zijn.

Onhandig probeert de clown de
kunsten van de verleidelijke dame
te overtreffen en al even onhan-
dig zoeken man en vrouw toe-
nadering tot elkaar. Maar hun
werelden liggen ver uiteen en een
spel van aftasten en reageren is
het gevolg. Ondertussen grijpen
hond en paard hun kans in het
gevecht om de roem.

Mime I Circusdressuur I

Straattheater

Speelvlak: 10 x 10 meter

Inclusief eigen qeluid, licht en

bankjes



20m.l gehele
20M. 2 20 m. jaar

Kleindieren-revue
Strak gehuld in glimmen-
de pakken, veren op de
hoed en dieren die kunst-
jes doen. Eigenlijk kan het
niet meer zo'n revue met
op en top ouderwets vari-
été. In ver vervlogen tijden
is het zeker populair
geweest, maar nu lijkt het
toch echt wel een béétje
achterhaald. Of toch niet?

De Kleindieren-revue lijkt een
chaos die nergens over gaat.
Eigenlijk gebeurt er niets en toch
gebeurt er van alles. En er gaat
veel mis, ondanks de knappe ver-
toningen van de kleine dieren en
hun begeleiders. Maar of het echt
niet goed gaat of dat er sprake is
van slim uitgedachte opzet, wordt
niet helemaal duidelijk. De
Kleindieren-revue is parodie op
niveau, vergane glorie met een
hele dikke knipoog.

Mime / Variété I Dressuur

Speelvlak-. 7 X 3,5 meter

Inclusief eigen geluid en licht



acrobatiek
Komische acrobatiek uit gevoerd door
twee eigenlijk te oude variété artiesten.
Ze hebben zo veel voor publiek gestaan
dat ze de piste ervaren als hun
huiskamer en vaak vergeten dat het
publiek ook nog is.

Deze kleine korte act is ontstaan in de
voorstelling van circus Zanzara en is
overal als kleine act inzetbaar als
entertainment act maar ook bij
congressenen bedrijfstrainingen,
waarbij zaken als vertrouwen, balans,
samenwerking en ontspanning aan bod
komen.

• acrobathiek/komisch

inclusief eigen geluid en licht

Speelvlak: 5 x 3 meter

2 15 m. jaar gehele



Vrolijke Noot
Paulo, Mayka, Willy, Wendy, Daan
en Dirkje staan voor u klaar.
Alleen of met z'n tweeën, met of
zonder hondje. Ze ontvangen
mensen, onthullen kunst, openen
een nieuw gebouw, controleren
zaken of wijzen vriendelijk de
weg aan wie de weg wil weten.
Vervreemdend, ontspannend en
vol rariteiten. Maar ook ludiek,
luchtig of juist gedragen.
Onder de mensen is verademend,
sfeerbepalend, past op congres-
sen, festivals, openingen, diners,
feesten en elke andere gelegen-
heid. De korte acts geven een
officieus tintje aan een officiële
gebeurtenis. Klein en onopval-
lend, maar onmogelijk onopge-
merkt.

loopacts / entertainment



Op speciaal verzoek
Een speciale voorstelling voor een
speciale gebeurtenis? Theater op
maat gemaakt, met uw persoon-
lijke wensen als uitgangspunt?
Paulo en Mayka maken voor u dé
act die past bij de gelegenheid.
Een opening vooraf, een komi-
sche noot tussen de bedrijven
door of het passende sluitstuk
van de avond.

Theater dat aan al uw officiële
bijeenkomsten, congressen,
presentaties, diners of feesten
een extra bijzonder tintje geeft.
Kleine voorstellingen, maar
met een groot verrassingsele-
ment vol interactie en ont-
spanning, af te stemmen op
alle situaties, iedere gast en elk
product.

gehele
jaar



Tussennummertjes
Een Tussennummertje past
overal tussendoor en een
Tussennummertje past op elke
gelegenheid. Kort, zonder
tekst, maar op muziek en met
een hoog slapstick-gehalte.
Een heerlijke adempauze tij-
dens officiële bijeenkomsten.

Man en bezen
Over de relatie tussen een
man en zijn bezem. Een
prachtige wisselwerking tus-
sen gepassioneerde dans en
onhandig gestuntel in de
sfeer van Charlie Chaplin.
De man, struikelend en
onbeholpen innemend. Een
bezem die op onverwachte
momenten besluit uit elkaar
te vallen. Man en bezem in
gevecht met elkaar en met

het leven. Een choreografisch
geheel om te glimlachen.

De Liefde
Over de moeizame ontmoeting
tussen twee mensen en hoe zij
elkaar toch vinden. Hij onhandig,
zij koket. Hij belt, zij komt.
Het moet er maar eens van
komen, vindt zij. Hij vindt het
ook, maar weet niet hoe.
Uiteindelijk vinden ze elkaar,
maar heel anders dan verwacht.

Mime / Slapstick I Entre act

Speelvlak: 5 x 5 meter

Inclusief eigen qeluid en licht



Pas de Deux
Een spectaculaire act met de
vrouw en de man, haar hond en
zijn (echte) paard en natuurlijk
Willem, de man uit het publiek,

man die de show en 'haar
man' redt.

In deze act wordt het publiek
geconfronteerd met de 'achter-
kant' van het artiesten bestaan,
met de knellende schoentjes, de
'rustige' uitstraling en aanpak van
haar man - die tevens haar

assistent is - en natuurlijk met
zijn grote zwarte paard die ook
nog even assisteert bij het assiste-
ren.

Maar gelukkig is daar steeds weer
Willem: haar steun en toeverlaat,
haar ridder, die 's ochtens nog bij
zijn 'moeder de vrouw' aan de
koffie zat en niet wist dat hij het
in zich had, de ridder in nood
die ervoor zorgt dat alles toch
weer op z'n pootjes terecht komt
in de glorieuze finale, waarin
haar man - ja, ja - en Willem
triomferen als echte toreadors.

Mime I Circusdressuur I
Straattheater

Speelvlak: 10 x10 meter
Inclusief eigen geluid, licht en

bankjes



75m. / gehele
60 m. x 30 m. jaar

Boheme
De torenklok
luidt, het begin
van een nieuwe
dag. Zij, altijd
vroeg uit de veren.
Hij, draait zich lie-
ver nog lekker even
om. Terwijl zij fris
en vrolijk aan haar
ochtendbesognes

begint wordt het voor hem
toch ook langzaam tijd
zich onder de levenden te

begeven. Gelukkig hoeft hij dat
niet zelf te doen. Zij kent hem en
schudt geducht aan hun autentieke woonwagentje zodat hij van-
zelf uit bed rolt.

En dan is er koffie!... of toch niet?
Kortom een zeer herkenbare
(mime) act voor de hele familie
over 'the struggle of life', met een
vleugje acrobatiek, een drupje
water, een flinke portie humor en
dit alles in een hartverwarmend
decor, en oh ja, natuurlijk koffie!

Mime / circusdressuur /

Straattheater

Speelvlak: 10 x 10 meter

Inclusief eigen geluid, licht en

bankjes.

Familievoorstelling

Voorstelling kan overdag

opbouw- ! af bouwtijd in minuten

Technische fiche

Voorstelling met dieren

Sejour voor... personen

Duur van de voorstelling in Minuten

beschikbare periode

Voorstelling kan buiten en binnen

Paulo Mayka
Tel. 0314-345341

Mobiel 06 27056560

Fa. 0314 - 354981

www.paulomayka.nl

E-Mail info@paulomayka.nl

bosstraat. 33a

7007 GG Doetinchem

Holland



Trapeze
Jans- de twaalf jarige dochter van P & M is het
artiesten leven met de paplepel ingegoten, als
tweejarige peuter stond ze met haar vader in
de circuspiste, ook speelde ze een rol in de
theaterproductie "Fruits de Mer" Door haar
spel ervaring en het zien van vele producties
heeft Jans al een heel eigen stijl ontwikkeld,
eigenzinnig en strak brengt ze haar trapeze
act zowel binnen als buiten. Buiten heeft ze
een al even unieke als ruimtelijke boog waarin
haar trapeze hangt, zodat ze op iedere plaats
haar act kan opvoeren.

120m./ 3 40 m. gehele jaar

mime dressuur straattheater

inclusief eigen geluid en Iicht

Speelvlak: 15 x 10 meter

Vereiste: speelplek moet toegankelijk
zijn voor vachtauto



Hoela Hoop

Ook in deze circus en varite act komt Jans, de
twaalf jarige dochter van Paulo & Mayka al met
haar eigen stijl. Op orientaalse klanken danst ze
met een hoepel net zo makkelijk als met 30
hoepels en vooral met haar grote hoepel en het
slot met vuur maakt ze een onuitwisbare indruk

75m/

60 m. 3 20 m. whole



Het zachte fluweel van de gordijnen
waaruit de kleine Gespinstertent
bestaat, laat niets van haar binnen-
kant doorschemeren. De onschuldi-
ge, niets vermoedende bezoeker
beseft niet wat er boven zijn hoofd
hangt. Hij staat wachtend in de rij.
Net als al die andere nieuwsgierige
mensen die graag de wereld van het
onverwachte willen binnentreden.
Niemand kan bedenken dat de tent
eigenlijk een klein spookhuis is en
dat er na het binnengaan geen weg
terug is. Want de bezoeker zelf speelt
de hoofdrol. En zonder hoofdrolspe-
ler geen voorstelling. De tocht door
het spookhuis zal voor menigeen een
diepgaande en grensverleggende
beleving zijn. Maar schokkend kan
de ervaring niet worden, want aan
het einde komt altijd het heerlijke
hoekje.

Gesp ins te r t en t

Viifminutentheater

Speelvlak: 7 x 3,r meter

Inclusief eigen geluid en licht



4 t/m 60m./ gehele
12 j. 60 m. 60 m. jaar

PoppenTheater
Theater waarin kinderen de
hoofdrol spelen. Poppenspel dat
kinderen meeneemt over de
grenzen van fantasie naar onbe-
kende werelden. Drie spannende
ontdekkingstochten met
zelfgemaakte poppen.

Froe Froe en de toverappeï
Een clown en zijn trouwe hondje
beleven een spannend avontuur.
Samen reizen zij de wereld af om
de toverappeï van de prinses te
vinden.

Froe Froe en de
zeebubbels
Heel ver weg, diep onder de zee-
spiegel woont de zeekoning. Frou
Frou en zijn hondje dalen af in
de diepte van de oceaan om een
bezoekje te brengen aan het won-
derlijke rijk van deze vreemde
koning.

Diepe wereld
Een jongen belandt met zijn
hondje in de donkere en span-
nende wereld van de riolen.
Heel ver weg van de vertrouwde
wereld boven hen, beleven zij een
groot avontuur.

Poppentheater
Speelvlak: 4 x 3 meter,

Verduisterd



Eau de Vie

Over de eeuwigdurende ontmoeting
tussen mens en water.
In een grote waterdruppel groeit een
foetus uit tot mens. Uit het water
wordt de mens geboren.
Water in al zijn verschijningsvormen
zal vanaf dit begin de mens voortdu-
rend begeleiden in zijn leven. Water
stroomt, druppelt, rimpelt, spettert
en spiegelt, bevriest, regent, laaft,
laat groeien en reinigt.
Maar water lijkt te vaak een vanzelf-
sprekendheid. Zonder water geen
groei en schoonheid, geen drinken,
geen leven.

Eau de Vie, een voorstelling over
noodzaak, afhankelijkheid, bewust-
zijn en ontmoeting. Over water dat
leven geeft en leven begeleidt.
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1 dag qehele
1 dag 15 30 m. jaar

Circustheater

Speelvlak: 22 x24 Meter

eigen theatertent

Zitplaatsen: circa 400

Stroom: 380Volt min. 45 KVA



ZIJ: zeemeermin
met grenzeloos
verlangen
naar licht, lucht,
land en lopen

Fruits de Mer
Hoe ondraaglijk te moeten leven
met een eeuwig verlangen naar
het onbereikbare.
Aarde te zijn en water te wensen.
Water wezen en dromen over
land.

Fruits de Mer is het wonderlijke
verhaal over de liefde tussen een
circusdirecteur en een zeemeer-
min. Het verhaal over de ontmoe-
ting tussen water en aarde.
De directeur, gebonden aan het
land, koestert zijn dromen over
oceanen en waternimfen.

En waar water en land
elkaar eindelijk ontmoeten

ontstaat uit verlangen
nieuwe bezieling

Clrcustheater

Speelvlak 22 x 24 meter

eiqen theatertent

Zitplaatsen: Circa 400

Stroom. 380 volt min. 45 KVA



De meermin, gevangen in zee,
lonkend naar de oppervlakte en
het lopen op twee benen.
Directeur en meermin, aarde en
water ontmoeten elkaar en het

Fruits de Mer is circustheater
waarin vele kunstvormen elkaar
op spannende wijze omarmen.
Een beeldend kunststuk over ver-
langen en bezieling, over dromen

HIJ: aan aarde
gebonden,

dromend van
waterspiegeling, zee,

sirenen en nimfen

1 daq gehele
15 90 m. jaar



Trainingen
Het circus ademt nog
altijd een sfeer van
romantiek en spanning
uit. Voor menigeen is het
dan ook een heimelijke
fantasie zelf eens de
wereld van het circusleven
binnen te stappen.

In hun professionele cir-
custrainingen wekken
Paulo en Mayka deze fan-
tasie tot leven.

Er wordt gewerkt vanuit de basis
en de trainingen zijn vooral
gericht op beleving, balans, ver-
trouwen, samenwerking, ritme en
bewustwording. Een grensverleg-
gende ervaring met altijd verras-
sende resultaten, voor jong en
oud, voor scholen en bedrijven.

Dertig-minuten-training
Het lijkt misschien onmogelijk,
maar na een korte uitleg en
onder professionele begeleiding
kunt ook u binnen dertig minu-
ten een echte acrobatische truc
onder de knie krijgen.

Aantal-dagen-training
Zelf een circustent bouwen, de
nacht doorbrengen in caravans en
met z'n allen werken aan een
grote voorstelling vol acrobatiek,
jongleren, improvisatie en trape-
zekunsten. Stap zelfde piste in en
ervaar het ware circusleven.



Verhuur
De grote circustent Blue Dream,
het nostalgische openluchttheater
Hippodrama of de tribune met
350 zitplaatsen die Paulo en
Mayka tijdens hun voorstellingen
gebruiken, zijn ook zonder voor-
stelling in te huren. Een mooie
omgeving om voorstellingen te
programmeren, bijeenkomsten te
houden of feesten te geven.

Blue Dream
Circustent

Tweemaster
22 x 24 meter
Hoogte: 7 meter
Doorsnee speelvlak: 7 meter

(tussen de masten)
Buitenkleur: blauw
Binnenkleur: donkerblauw

Hippodrama
Openluchttheater met kleine tent
Doorsnee: 18 meter
Doorsnee speelvlak: 10 meter

Tribune
Houten constructie
±350 zitplaatsen

Extra
Lichtinstallatie
Geluidsinstallatie
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