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1996,  ter  gelegenheid  van de  viering  van het  20-jarig  bestaan,  presenteerde  het  Circus 
Roncalli zijn vijfde productie: “De Legende Leeft”, een fascinerend spektakel in typische 
Roncalli-stijl, waarin traditionele circusnummers zoals paardendressuren en clownerie op 
geschikte  wijze met  nieuwe disciplines gecombineerd werden.  In  het  twee uren durend 
programma waren zowel veelbelovende talenten te zien, zoals het russisch “Duo Taëkini”  
(winnaar van het Circusfestival “Cirque de Demain 1995”) met een mooi luchtballet aan
strapaten,  evenals  in  het  vak  zeer  ervaren  artiesten,  waaronder  de  vijf  Britse  musical  
excentrics “Nuts & Bolts”, die samen meer dan 350 jaar oud zijn.

Op de voorlaatste toernee van deze eeuw stelde circusdirecteur  en -oprichter  Bernhard Paul 
terug een nieuw programma voor: “Salto Vitale”, hetgeen zoveel betekent als levensvreugde, een 
kleurrijke, poëtische, met veel vaart gebrachte circusshow.
Het seizoen werd geopend op Pasen in Moers. Vervolgens speelde het “iets andere Circus” - voor 
de  eerste  keer  sinds  de  wereldpremiere  daar,  22  jaar  geleden  –  vier  weken  lang  met 
overweldigend  succes  in  Bonn.  Talrijke  voorstellingen  waren  uitverkocht.  Rond  50  000 
geďnteresseerden  trokken  in  de  tijd  van  24  april  -  24  mei  naar  het  tentpaleis  voor  de 
Beethovenhal. Daarna bezocht het circus in 1998 nog Heidelberg, Nürnberg, Mönchengladbach, 
Düsseldorf, Wien en Bochum.

“Fumagalli”, alias  Giovanni Huesca, die vier jaar geleden (1994) van het Oostenrijks Nationaal 
Circus, waar hij samen met zijn broer een kaskadeursact toonde, naar Roncalli kwam vertolkte de 
hoofdrol  in het nieuwste schouwspel.  Dank zij  de helemaal op hem afgestemde programmatie 
werd de 41-jarige Italiaanse clown bij elke voorstelling al vlug “l’enfant chčrie” van het publiek. Het 
was ook zijn taak, de bezoekers van het mooie chapiteau, met de stijlechte loges à la Scala di
Milano, reeds bij het begin der voorstelling in goede stemming te brengen. Hij deed dit voortreffelijk 
en wist als (komisch) orkestmeester, bij de uitvoering van de “Ouverture” door de Roncalli-band, de 
lachspieren al dadelijk in beweging te brengen.

Na de grote openingsparade met alle artiesten en een stemmig solo op de trompet - kondigde 
circuslegende  Francesco  Caroli  het  begin  van  de  opvoering  aan:  “  Geacht  publiek,  hartelijk 
welkom in het Circus Roncalli! Laat vandaag uw zorgen buiten. Kom in onze harten. Wordt kind, 
wordt clown. Manege vrij, het spel begint!”.
Het trio Yasmine Smart, Nell Stroud en Hans-Ludwig Suppmeier stelde, op vakkundige manier, 
uitstekend afgerichte, prachtige paarden voor, in hoge school of in vrijheid. Het waren de enigste 
dierennummers van het programma. 
De kluchtige nummers vervulden een centrale rol in deze circusproductie. Dat er veel en hartelijk 
kon gelachen worden, was te danken aan Sergej Maslennikov, een drollige acteur uit Gorki, die in 
diverse reprises - met stepdans en jonglages - zijn veelvoudigheid bewees en het “Trio Infernal”, 
met  Bernhard Paul  als clown Zippo (hij werd vaker congeniaal vervangen door  Darix Huesca), 
witte  clown  Francesco  Caroli  en  last  but  not  least,  “Fumagalli”,  de  grappenmaker  met  het 
opvallend punkerkapsel. Het “Bijtje, bijtje geef me honing” van deze troep kluchtigaards is steeds 
opnieuw een belevenis om te zien. Hoogtepunt van het komisch gedeelte waren de “Taalo Boys”, 
een  groep  luimige  gymnasten  anno  1900  met  Fumagalli,  D.  Huesca,  S.  Maslennikov,  H.L. 
Suppmeier  en  R.  Rulay.  De  troep  toonde  op  de  maat  van  opgewekte  marsmuziek,  met  veel 
gekheid,  een  aantal  weliswaar  niet  moeilijke,  maar  volmaakt  uitgevoerde  turnoefeningen.  Het 
nummer, dat geestdriftige toejuichingen uitlokte, werd afgerond met een reeks wipplank-sprongen 
die  tot  de  slotgag  “De  gebroken  springplank”  -  met  medewerking  van  een  grote,  krachtige 
bezoeker - culmineerden.

Het  spektakel  was  verder  eveneens  uitstekend  samengesteld,  zodat  ook  de  liefhebbers  van 
acrobatie  volop  bevredigd  werden.  Joseph  Bouglione,  telg  van  de  beroemde  Franse 



circusdynastie - sinds 1989 bij Roncalli - verrichtte zeer sterke werkzaamheden op de ijzerdraad, 
met  salti  en  vuursprong  (zonder  balanceerstaaf!);  de  “Twee  fiere  Spanjaarden”  toonden  een 
stoutmoedige percheact, waarbij  Francis Rulay de bevallige  Graziella Galan  hielp, haar eerder 
weggevlogen luchtballon uit de circuskoepel terug te halen. Als hulpmiddel diende een lange paal, 
die de “cavalier” op zijn voorhoofd in evenwicht hield en met de lieve juffer bovenop (samen ca. 62 
kg.) beklom hij zo een metershoge mast!
Kai Leclerc bewees dat de wetten van de zwaartekracht in de manege niet geldig zijn: met zijn 
kop naar beneden wandelde de Canadees in het hoogste van het circus, waar hij “upside down” 
o.a. zijn moestuintje verzorgde en met fruit jongleerde, alsof dit de gewoonste zaak van de wereld 
was. Een vermelding verdienen ten slotte ook de Rus Andrej Ivakhnenko, een harlekijn, in een 
vuurrood pak met stekels, die zelden geziene oefeningen op het slappe koord uitvoerde en het 
reeds genoemde “Duo Taëkini” (Sergej Taëkini en Olga Boudsilovich) met een betoverend
luchtballet.

Samen  met  het  Roncalli-ballet,  8  bevallige  jonge  dames,  en  het  uitstekend  orkest  o.l.v. 
keyboarder  Georg Pommer zorgden de genoemde kunstenaars er voor dat het bezoek aan het 
Circus Roncalli tot een onvergetelijke belevenis werd. Een festijn dat reeds lang vóór de aanvang 
de show aan de inkom begon,  waar  de circusartisten,  de muzikanten en de balletmeisjes de 
bezoekers  met  confetti,  snoep  en  vrolijke  jazzmuziek,  in  een  sprookjesachtige  entourrage 
begroetten, terwijl “Fumagalli” en Sergej Maslennikov, tot algemeen jolijt, allerlei gekke streken
uithaalden.
Toen de toeschouwers ca.  3 uren later,  na het  zoveelste gordijn  en de allerlaatste toegift  van 
Francesco Caroli op de klarinet: “Now it’s time to say Goodbye”, nog niet wilden gaan, verscheen 
“Fumagalli” in de manege, met een wit slaapkleed aan en een brandende kaars in de hand. Met 
een lange geeuw gaf hij te verstaan, dat het nu toch echt tijd was om op te stappen en te gaan 
slapen.  Hij  bedankte  de  mensen  voor  hun  komst,  wenstte  hun  een  goede  nachtrust  met 
aangename dromen, blies de kaars uit en slenterde naar buiten...
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