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Mechelse   stadsartiesten

Hoewel Circus Ronaldo thuis is in 
Muizen, vertoeft het gezelschap er 
maar zelden. Het toert bijna de klok 
rond door de wereld. Maar de Ronaldos 
willen de verloren tijd met Mechelen 
inhalen. Het stadsartiestschap 
(stadsartiest Gijs Vanhee geeft vanaf  
25 oktober de fakkel door, n.v.d.r.) is 
daar de perfecte gelegenheid voor, 
vertelt Danny Ronaldo, samen met zijn 
broer de zesde generatie van Circus 
Ronaldo. Ook op tournee zijn ze onze 
Culturele Ambassadeur: de Mechelse 
vlag wappert altijd op hun circustent en 
is zo al op veel verre plekken geweest.

Danny: “Als stadsartiest spelen we 
natuurlijk een aantal voorstellingen 
in Mechelen, maar er zullen ook veel 
kleine projecten zijn. Circus is dans, 
muziek, theater … Het is de zee waar 
alle kunsten samenkomen.”

fidelis fortibus in Tivoli
Eind september strijkt Circus Ronaldo 
voor het eerst neer in Mechelen, met 
de voorstelling Fidelis Fortibus in het 
Tivolipark. Danny Ronaldo zal alleen in 
de piste staan, tussen de graven van 
familieleden. Als enige overlevende 
van het circus werpt hij doorheen de 
voorstelling een melancholische blik op 
eeuwige trouw en oude circustradities. 
“Vooral het oude commedia dell’arte 
verdwijnt. Tegenwoordig mag circus 
blijkbaar niet meer triest en poëtisch 
zijn. Men maakt er steeds een vrolijk 
spektakel van met luide muziek en 
flitsende belichting”, vertelt Danny. “Wij 
blijven focussen op commedia dell’arte. 
Omdat het zo natuurlijk voelt.”

Een waanzinnig 
mooi optreden
Natuurlijk denkt hij wel 
eens aan stoppen. “Elke 
maand opnieuw moet 
ik bewust kiezen voor 
het circusleven. Want 
het is niet evident: 
we werken hard 
om te overleven 
en om het hoge 
niveau van 
Circus Ronaldo 
aan te houden. 
De subsidies 
zijn laag en de 
verwachtingen 
van het publiek 
torenhoog. 
Telkens opnieuw 
moeten we 
vernieuwend en 
origineel zijn.” 

Wat overtuigt hem dan 
om verder te gaan met 
circus? “Een waanzinnig 
mooi optreden, een 
nieuwe plek en de geur die 
er hangt …” Voor Danny is het 
zeker: “The show must go on”. 

DANNy RONALDO

"We willen de 
verloren tijd met 

Mechelen inhalen."

Danny Ronaldo wikt en weegt z’n woorden: 
“het circusleven is bikkelhard.” Maar er is geen 
weg terug: circus is zijn leven. Danny vertelt 
over de nieuwe voorstelling Fidelis Fortibus, 
circustradities en waarom hij telkens weer kiest 
voor dit leven.

Danny Ronaldo speelt 
twee extra voorstellingen 
van Fidelis Fortibus, op 22 
september en 4 oktober. 
Tickets en info via UiT in 
Mechelen, Hallestraat 2-4-6,  
T 070 22 28 00 
E uit@mechelen.be 
W www.uitinmechelen.be
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Toen Yannis zijn lied ‘Als ik droom’ zong op de Grote Talentenshow 
in april, had hij absoluut niet verwacht om naar huis te gaan als de 

eerste Kleine Stadsartiest van Mechelen. “Ik hou gewoon van 
muziek. Ik zing overal, en als het niet luidop is dan zing ik in mijn 

hoofd. Ik sta ook heel graag op een podium. En toen mama 
vertelde over de Grote Talentenshow had ik net een nieuw 

liedje geschreven.” 

"Vlak voor mijn optreden had ik veel zenuwen, maar dan 
probeer ik steeds aan leuke dingen te denken. Zodra ik op 
het podium stond, vielen de zenuwen weg."

Met zijn zelfgeschreven Nederlands rapnummer en zijn 
speelse bad-boy-attitude veroverde Yannis de harten van 
het publiek en de jury. "Ik was superblij. Ook mijn familie 
en vrienden zijn trots. Ik heb zelfs al handtekeningen 
moeten uitdelen aan kinderen op mijn school (lacht). 
Eigenlijk had ik helemaal geen handtekening, dus heb ik 
er snel eentje uitgevonden."

Met zijn muzikaal talent treedt Yannis in de voetsporen 
van zijn vader, de bekende rapper Pita. Maar behalve wat 

hulp bij het maken van de muziek, is de zangcarrière van 
Yannis helemaal zijn eigen keuze. “Ik wil met mijn muziek 

mensen blij maken. Ik schrijf vooral vrolijke muziek.”

Eigen clips maken
Wat Yannis als Kleine Stadsartiest van Mechelen zal doen, weet 

hij nog niet. Hij heeft al wel zijn grote collega Danny Ronaldo 
ontmoet. “Dat is een grappige man die goed kan jongleren. Circus 

is leuk, maar ik zal vooral veel liedjes schrijven, zingen en optreden. 
Mijn grootste droom is om ooit op het podium van Maanrock te staan. 

Ik film en monteer ook filmpjes. Ofwel acteer ik er zelf in, ofwel gebruik ik 
Playmobilmannetjes. Later wil ik mijn eigen clips maken. Bovendien wil ik ook 
nog een liedje maken over Rommy (n.v.d.r. Rommy Rombouts, de mascotte 
van Mechelen Kinderstad).”

Je kan Yannis’ raplied ‘Als ik droom’ (met bijhorende clip) beluisteren via 
YouTube.

yANNIS AGHASSAIy

Mechelen heeft er een ambitieuze jonge 
stadsartiest bij. Yannis Aghassaiy (10) droomt 
van vrede én van een acteercarrière. Tot dan zal 
hij jong en oud opvrolijken met z’n rapliedjes.

"Ik wil vrede.  
En acteur worden."


