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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 2014 
Editie 28 van het Nederlandse Acrobatiekfestival 
wordt op een nieuwe locatie in Hilversum 
georganiseerd tijdens het Pinksterweekend van 6 
tot 9 juni. Er staan wel 10 workshoprondes 
gepland met ook ongeveer 10 verschillende 
workshops per ronde. Ook zal er weer een open 
podium zijn, een grote show, een jamsessie en 
een swingfeest. Schrijf je in voor dé Nederlandse 
acrobatiekhappening van het jaar als je dat nog 
niet gedaan hebt: akrobatiek.nl 
 
Vrijwilligerstaken 
Elk jaar zijn er diverse klussen die tijdens het 
festival moeten gebeuren. Wij willen de prijs laag 
houden en rekenen daarom op een bijdrage in 
natura van alle deelnemers. Bij de 
inschrijvingsbalie zal iedereen een/twee taken 
toebedeeld krijgen. Vergeet ze niet! 
 
Workshops van artiesten 
Jawel, ook deze keer zullen de artiesten van de 
show (Hopla Circus) uitdagende workshops geven 
op het festival!  
 
Jam op festival? 
Vorig jaar is er na het open podium een jam-
sessie gehouden. Lijkt je dat leuk en speel je een 
muziekinstrument dat makkelijk transportabel is? 
Neem ‘m dan mee naar het festival. Dan kan er, 
als er meer muciserende acrobaten zijn met 
instrument, spontaan gejamd worden. 
 
Website NAF 
Kijk af en toe op onze site: stichtingnaf.nl! De 
agenda staat bol van leuke circusvoorstellingen 
en acrobatiekweekends in binnen– en buitenland. 
Je kunt er terecht voor onderwijs en docenten in 
NL, maar ook voor diverse richtlijnen en een 
prikbord.  
Ook in het Engels.  
 
 
 

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 van de maillijst 
bereiken met tips, vragen en oproepen.  
Schrijf je in op deze maillijst via de website van 
Stichting NAF: stichtingnaf.nl; dat maakt de 
communicatie veel gemakkelijker! 
 
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 bijdragen. 
 
Acrobatiekfestival toekomst   
Overweeg je het festival volgend jaar te 
(helpen) organiseren? Je hulp is zeer welkom. 
Laat het weten! 
 
Contact 
info@stichtingnaf.nl 
 
 
Nu met kort-gras-garantie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


