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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 2016 

Het pad liep dit jaar niet over rozen, maar  

aflevering 30 van het Nederlands Acrobatiek-

festival gaat er komen. Het vindt plaats onder de 

rook van Rotterdam, de stad waar ook de 1e, 10e 

en 20e editie plaatshadden. De grootste kansen 

heeft Krimpen a/d IJssel, maar helemaal rond is 

het daar nog niet.  

Het Pinksterweekend en dus ook het acrobatiek-

festival valt dit jaar op 13-16 mei. Er wordt hard 

gewerkt aan alle festivalingrediënten: workshops, 

open podium, grote show, swingfeest, catering, 

vrijwilligerscoördinatie. Het lijkt nu een kwestie 

van dagen dat je je kunt inschrijven.  

Houd de Pinksterdagen vrij! 

 

Israelisch Acrobatiekfestival 

Voor het eerst dit jaar valt het Israëlisch 

Acrobatiekfestival niet samen met het 

Nederlandse. Dat beloofden we aan te kondigen, 

want het is uniek. De organisatoren uit Israel  

komen dit jaar met Pinksteren het Nederlandse 

festival opluisteren en zij nodigen acrobatiekend 

Nederland uit om 9-12 juni naar hun festival in 

Mitzpe Ramon te komen, een prachtlocatie in de 

woestijn van Israel.  

www.acroisrael.com 

 

Nieuwe website festival 

Er is een nieuwe website in de maak voor het 

Nederlands Acrobatiekfestival. De bouwer wil 

graag een maatje erbij om mee samen te 

werken. Wie wil dat wel? Laat het weten. 

 

Website NAF 

Kijk af en toe op onze site: www.stichtingnaf.nl! 

De agenda staat bol van circusvoorstellingen en 

acrobatiekweekends in binnen– en buitenland. Je 

kunt er terecht voor acrobatieklessen en 

docenten in Nederland, 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 aanmelding 

kun je ook alle anderen van de maillijst 

bereiken met tips, vragen en oproepen.  

Schrijf je in op deze maillijst via de website van 

de NAF: stichtingnaf.nl en maak je 

acrobatiekvrienden erop attent; dat maakt de 

communicatie voor iedereen gemakkelijk! 

 

Ondersteuning initiatieven 

NAF ondersteunt initiatieven op het gebied van 

acrobatiek, zowel financieel als facilitair.  

NAF sponsorde al enkele unieke acrobatiek-

projecten en verleent garanties aan acrobatiek-

weekenden her en der in het land.  

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 de NAF.  

Het moet wel over acrobatiek gaan en open zijn 

voor heel acrobatiekend Nederland. NAF kan 

helpen, doorverwijzen en/of bijdragen. 

 

Contact 

info@stichtingnaf.nl 
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