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Stichting NAF is de koepelorganisatie voor partner-acrobatiek in 
Nederland. De stichting ondersteunt het organiseren van 
acrobatiekfestivals en andere acrobatische initiatieven en is 
aanspreekpunt voor acrobatiekonderwijs en -ontwikkeling.  
 

Acrobatiekfestival 2012 
Dit 26e Nederlandse acrobatiekfestival op deze 
prachtlocatie in Bemmel wordt dit jaar weer 
onder de paraplu van Stichting NAF georga-
niseerd. Welkom en heel veel plezier! 
 
Longes 
NAF heeft onlangs 10 longes aangeschaft voor 
acrobatisch gebruik. Ze hangen voor het eerst 
op dit festival. De rest van het jaar worden ze 
uitgeleend aan een jeugdcircus. 
 
Website NAF 
Kijk af en toe op onze site: stichtingnaf.nl! De 
agenda staat bol van leuke circusvoorstel-
lingen en acrobatiekweekends in binnen– en 
buitenland. Je kunt er terecht voor onderwijs 
en docenten in NL, maar ook voor diverse 
richtlijnen en prikbord. Ook in het Engels.  
 
Docentenbestand 
Graag presenteren we op de site een actueel 
en zo compleet mogelijk overzicht van 
docenten die in NL acrobatiekles geven. Ben je 
docent en sta je er nog niet op, mail dan je 
gegevens en foto. Voorbeelden vind je op de 
website. 
   
Agenda 
Als je een tip hebt voor de agenda: meld het! 
Het is leuk als er zoveel mogelijk acrobatische 
uittips, voorstellingen, presentaties en work-
shops te vinden zijn. 
 
Mailgroep 
NAF werkt aan een zo compleet mogelijke 
maillijst om alle acrobaten op de hoogte te 
houden van acrobatisch nieuws. Na aanmel-
ding kun je ook alle anderen bereiken met 
tips, vragen en oproepen. Geef bij inschrijving 
van dit festival aan dat je je wilt aanmelden of 
doe het zelf via de NAF-site onder Mailgroep. 
 

Ondersteuning initiatieven 
NAF ondersteunt initiatieven op het gebied 
van acrobatiek, zowel financieel als facilitair. 
Droom je van een bijzondere workshop? Wil 
je een speciale gastdocent uitnodigen? Heb 
je behoefte aan verdieping in een bepaalde 
techniek? Mail je plan naar ons. Het moet 
wel over acrobatiek gaan en open zijn voor 
heel acrobatiekend NL. NAF kan helpen, 
doorverwijzen en/of financieel bijdragen. 
 
Rijk 80 
Een van de oervaders van de acrobatiek in 
NL wordt binnenkort 80: Rijk Hoedt. Rijk was 
de bovenman van de Como Brothers. Vele 
oudgedienden onder ons hebben jarenlang 
les genoten en A t/m D-examens afgelegd 
bij hem en Cor. Wij feliciteren Rijk van harte 
met zijn prachtige mijlpaal. Namens heel 
acrobatiekend NL draagt NAF bij aan een 
passend verrassingsfeest voor hem. 
 
Projecten 
Heb je ideeën voor projecten die de NAF zou 
kunnen opzetten of ondersteunen? Wat denk 
je dat de NAF nog meer voor acrobatiekend 
NL kan betekenen? Wij horen het graag! 
 
Acrobatiekfestival 2013   
Overweeg je het festival volgend jaar te 
(helpen) organiseren? Laat het weten! Dit 
jaar kwam het festival tot stand door hel-
pende handen en hersens uit diverse wind-
streken van het land.  
Het organisatieteam kan zelf een wens for-
muleren, die gerealiseerd wordt als er geen 
verlies is gedraaid (bv. naar Cirque du Soleil, 
een weekendje weg, voor een goed doel).  
 
Contact 
info@stichtingnaf.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


