


wij nodigen u uit 
'rwee grote circustenten aan de rand van een dorp, muziek, the-
ater, akrobatiek, poppekast, attrakties voor kinderen .....•... 
Is het soms kermis? Nee. Het is de Energiekaravaan, die deze 
zomervakantie langs de Nederlandse kust trekt. De Energiekara
vaan wilt wat vertellen over de energieproblematiek. Maar niks 
ge·en lange verhalen, hoorzittingen en informatieavonden. Want 
laten we wel wezen: het is en blijft vakantie. Daarom muziek 
in plaats van een praatje, theater in plaats van een speech, 
een aantrekkelijke tentoonstelling in plaats van een gortdroge 
informatieavond. U kunt zich vermaken met het 'Spel zonder A
tomen' en daarna lekker uitrusten op een gezellig terras. Er 
zijn speciale kindervoorstellingen, akrobaten vertonen hun 
kunstjes .... kortom, een bruisend en plezierig geheel. 
De Energiekaravaan is er voor iedereen: jong en oud, toerist 
en plaatselijke bevolking. En de toegang is GRATIS. 

over energie 
\Jaarom wordt er een heel circus georganiseerd om iets over e
nergie te vertellen? Wat is het 'probleem' van de energiepro
blematiek? 
U merkt ook wel dat de energieprijzen de pan uit rijzen (en de 
inkomens en uitkeringen dalen). De kerncentrales in Dodewaard 
en Borssele zijn nog steeds open; erger nog, je hoort steeds 
meer over plannen voor ·nieuwe kerncentrales. Gevaarlijk, en 
het speelt de verspreiding van kernwapens in de kaart. De i
deeën over energiebesparing en alternatieve energie worden nog 
steeds niet op grote schaal in àe praktijk toegepast. Terwijl 
er toch volgens de Brede Maatschappelijke Diskussie erg veel 
mensen vóór zijn. Over dit soort onderwerpen gaat de Energie
karavaan. 

vermoeiend? 
Maar waarom zou je je daar uitgerekend in de vakant.ie mee ver
moeien? Daar zijn weinig redenen voor te verzinnen. Daarom ook 



\lillen we niemand vermoeien. Tenzij je muziek, theater, spel, 
akrobatiek, een leuke tentoonstelling en op een terrasje zit
ten erg vermoeiend vindt. 
Het is vakantie, een tijd van genieten. Om straks ook nog te 
kunnen genieten, spreken we ons nu uit tegen hoge energieprij
zen, tegen kernenergie en kernwapens, en vóór een ander ener
giebeleid. Omdat je geluk niet kado krijgt in deze maatschap
pij ••••.. 

programma 
Het ~rogramma bestaat uit een middag- en avondgedeelte: 

t.UDDAG:. speciale KINDERAKTIVITEITEN, zoals akrobatiek, eiqen 
Kit•DERCIRCUS, grimeren, muziek, KINDERTHEATER, waar
onder GROEP STEIL met lHEMAND DE DEUR UIT, CLOt"lNS en 
nog veel meer leuke dingen. Wat te denken van bijvoor
beeld de GROTE SPRINGMATRAS ••.•.. 

Tegelijkertijd zullen op het bijbehorend terras ver
schillende optredens voor de ouderen plaatsvinden, 
waaronder muziek, akrobatiek, theater etc. 

AVOND: ook de hele avond is gevuld met muziek, theater, cir
cus-acts en noem maar op. De muziek wordt voor een 
groot deel verzorgd door het HUISORKEST, met o.a. 
'big-band'--muziek. Theaterkollektief HET B.V., TRA
JEKTTHEATER, THEATER DE STRAAT en DE BEPERKER zijn 
enkele van· de theatergroepen die op zullen treden. 
Maar ook de popliefhebbers komen aan hun trekken 
met o.a. VAN ONDEREN en op 12 aug. HET KLEIN ORKEST. 

Naast dit kulturele programma zijn er nog leuke attrakties, 
zoals het luchtkussen, het SPEL ZONDER ATOMEN etc. 
En vergeet vooral niet onze TENTOONSTELLING te bezoeken. 

Alles vindt plaats in twee circustenten en op· ons TERRAS, 
.waar U natuurlijk wat verfrissends te drinken kunt krijgen. 
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