Circusdag - aanvullende informatie
08:00 – 08:15

Briefing; voor alle leerkrachten en hulpouders.

08:15 – 09:30

Opstarten (hulp van twee vrijwilligers).

09:30 – 10:00

Openingsvoorstelling.

10:00 – 12:00

Repetities in de groepen onder begeleiding van circusdocent(en).

12:00 – 13:00

Lunchpauze, iedereen blijft op school (hulp van twee vrijwilligers).

13:15 – 13:30

Verzamelen voor de eindvoorstelling.

13:30 – 14:30

Eindvoorstelling waarin ALLE leerlingen optreden.

14:30 – 15:30

Afbouwen en opruimen (hulp van twee vrijwilligers).

Briefing
Schoolcircus verzorgt een briefing voor alle leerkrachten en ouders die bij het circusproject gaan
helpen.
Opstarten
Wij vragen hulp van twee vrijwilligers bij het klaarzetten van matten, bankjes en stoelen rondom
de circuspiste. De circusmaterialen worden uitgeladen en over de groepen verdeeld met alvast
een korte toelichting. Daarnaast zijn alle acts uitgewerkt op papier en door de leerkrachten
digitaal te downloaden op onze website. Wij vragen de leerkrachten om deze informatie alvast
door te lezen, evenals de “10 gouden regels”.
Openingsvoorstelling
Voor de leerlingen begint het circusproject met een spetterende show door de circusartiesten van
Schoolcircus. Deze show bestaat uit een combinatie van spectaculaire acts afgewisseld met veel
interactie, waarbij de leerlingen volop worden betrokken. Na het zien van de voorstelling kunnen
ze niet wachten om zelf aan de slag te gaan. Tijdens de show zitten de leerlingen op matten,
stoelen en banken.
Repetities
Voorafgaand aan het project ontvangt de school een keuzelijst met circusacts. Op deze manier
wordt er voor elke groep een passende circusact gekozen. De volgende circusacts zijn mogelijk:
wilde dieren, clowns, sterke mannen & vrouwen, paardendressuur, lintendans, circus parachute,
lange mat, hoepels, limbo, jongleren, Chinese show, goochelen, balanceren, mime clowns,
touwtje springen en menselijke piramides. Wees niet bang; alle circusacts staan op papier
uitgelegd zodat iedere leerkracht, zonder enige circustechnische ervaring, daar zelf mee uit de
voeten kan. Eigen ideeën van leerkrachten en leerlingen zijn natuurlijk ook altijd welkom!
Daarnaast komen de circusdocenten van Schoolcircus langs om te helpen, te regisseren en om
de acts ‘pisteklaar’ te maken.

Lunchpauze
Iedereen blijft op school! Tijdens de lunchpauze kunnen de leerlingen na de boterham zich
klaarmaken voor de eindvoorstelling. Denk hierbij aan schminken en het omkleden tot echte
circusartiesten. In de lunchpauze wordt ook de laatste hand gelegd aan het grote decor en de
circuspiste. Hiervoor vraagt Schoolcircus de hulp van twee vrijwilligers.
Verzamelen voor de eindvoorstelling
Elke groep komt naar de piste en krijgt hier een vaste plek aangewezen. De circusmaterialen die
gebruikt worden in de show worden door de klas zelf meegenomen en achter het decor
geplaatst. Let op!: ook de circusmaterialen van Schoolcircus die niet in de eindvoorstelling
worden gebruikt worden wel meegenomen. Dit bespoedigt het opruimen naderhand. Tijdens de
eindvoorstelling zitten de leerlingen op stoelen, banken en matten. Wanneer alle leerlingen klaar
zitten kunnen ook de ouders een plekje zoeken rondom de piste.
Eindvoorstelling
Uitgangspunt is dat we met alle leerlingen van de school een onvergetelijke eindvoorstelling
maken. Elke groep treedt op met een eigen circusact van maximaal 4 minuten. Terwijl de ene
groep optreedt gaat de volgende alvast klaarstaan achter het decor. Op deze manier loopt de
show lekker vlot. De eindvoorstelling wordt gepresenteerd door de spreekstalmeester van
Schoolcircus die er tevens op toeziet dat alle acts op tijd klaarstaan om op te treden. Elke act
wordt ondersteund met bijpassende circusmuziek, zodat het een prachtig schouwspel wordt. Het
begin van de show kan worden aangegrepen door bijvoorbeeld de schooldirecteur om een woord
te richten tot de ouders. In overleg met u als school kan worden besloten dat de leerlingen na de
eindvoorstelling met hun ouders mee naar huis kunnen of dat ze eerst nog even terug gaan naar
de klas.
Afbouwen en opruimen
Hiervoor vraagt Schoolcircus de hulp van twee vrijwilligers, maar meer mag natuurlijk altijd; vele
handen maken licht werk…

Verder goed om te weten:
Materialen
Schoolcircus verzorgt alle circusmaterialen die voor de acts nodig zijn. Matten die noodzakelijk
zijn voor het piramide bouwen en de lange mat acrobatiek dient de school zelf te verzorgen.
Overige attributen kunnen ook door de leerlingen zelf gemaakt worden. Naast de
circusmaterialen zorgt Schoolcircus voor het circusdecor, pistezeil en een professionele
geluidsset. Ook is het mogelijk het circusproject uit te breiden met het aanvullende circus
decoratiepakket. Dit pakket bestaat uit een grote circuspiste, elegante pistehekjes, het grote
deluxe rode circusdecor en een mooie lichtinstallatie voor extra sfeer. De school kan matten,
bankjes en stoelen rond de piste plaatsen voor het publiek.

Kostuums / schminken
Het is leuk om de leerlingen verkleed te laten komen. Ook kunnen circuskostuums voor de
voorstelling gemaakt worden. Kleren kunnen eenvoudig versierd worden door de leerlingen zelf,
bijvoorbeeld tijdens handvaardigheid. Vaak zijn er ook ouders die bij het maken van kostuums en
schminken willen helpen. Schoolcircus verzorgt dus geen kostuums of schmink.
Hulpouders / vrijwilligers
In principe begeleidt iedere leerkracht zijn of haar eigen groep. Schoolcircus adviseert één extra
hulpouder bij iedere groep in te zetten, een tweede hulpouder is natuurlijk mooi meegenomen.
Daarnaast kunnen ouders helpen bij het maken van kostuums en het schminken. Voor het
opbouwen en opruimen van het decor, piste en de circusmaterialen vraagt Schoolcircus de hulp
van twee vrijwilligers.
Circusdocenten
Het aantal circusdocenten is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. Schoolcircus
werkt uitsluitend met professionele circusartiesten die veel ervaring en affiniteit hebben met het
werken op scholen.
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Locaties
Het repeteren van de acts vindt in principe plaats in de school, dus in de klaslokalen en
eventueel speelzaal, aula etc. Bij mooi weer kan dit ook prima buiten op het plein. De
openingsvoorstelling en eindvoorstelling vinden bij voorkeur binnen plaats. Denk hierbij aan een
aula, gymzaal, sporthal, theater, kerk of andere gemeenschapsruimte. Bij mooi weer is het
natuurlijk ook mogelijk om zowel de openingsvoorstelling als eindvoorstelling buiten te laten
plaatsvinden. Let wel: er dient altijd een binnen locatie voor handen te zijn om naar toe uit te
wijken.
Visie
Het doel is niet om hele ingewikkelde circusacts te maken, maar om een onvergetelijke ervaring
voor alle leerlingen te creëren waarin lol, samenwerking en creativiteit voorop staan.

Downloads
Helemaal rechtsonder op onze site www.schoolcircus.nl vindt u in de gele balk een blauwe knop
genaamd “Downloads”. Wanneer u hierop klikt wordt vervolgens gevraagd om een wachtwoord,
dit is: 100%circus
Na inloggen kunt u hier de instructiekaarten van elke circusact downloaden met de bijpassende
circusmuziek en de “10 gouden regels”. Dit is erg handig als ondersteuning voor het instuderen
van de acts.
Daarnaast vindt u hier ook lesmateriaal voor alle vakgebieden in het thema van circus. Op deze
manier kan er dus al eerder aan het thema circus worden begonnen.
Uitnodiging
Om de ouders en andere belangstellenden uit te nodigen voor de eindvoorstelling kunt u
onderstaande tekst gebruiken en zelf aanvullen:
Hooggeëerd publiek,
In het kader van … wordt onze school omgetoverd tot een waar circus. Onder leiding van
www.schoolcircus.nl maakt elke klas een eigen circusact en dit zal resulteren in een
onvergetelijke voorstelling, waarin ALLE leerlingen zullen optreden. Bij deze nodigen wij u uit om
uw eigen circusartiesten te zien schitteren in de piste.
Locatie: ….
Tijd: …
Dus komt dat zien!

Checklist
Wat dient de school zelf te doen als voorbereiding op het circusproject?
Wat te doen?
Doorlezen van dit document.
Het ondertekenen van de toegestuurde offerte.
Keuzelijst met circusacts invullen en terugsturen.
Zorgdragen voor een locatie voor de openings- en eindvoorstelling; bij mooi weer kan
het buiten plaatsvinden, maar een binnen locatie dient altijd voorhanden te zijn.
Regelen van hulpouders; wij adviseren één hulpouder per klas voor het instuderen van
de acts, twee hulpouders voor het opbouwen/afbouwen en eventueel nog een aantal
hulpouders voor het schminken.
Elke groep kan alvast bepalen wat ze aantrekken tijdens de act.
Uitnodigen van de ouders en andere belangstellenden bij de eindvoorstelling.
Desgewenst al eerder beginnen met het thema circus. Schoolcircus beschikt over
lesmateriaal.
Elke leerkracht kan de instructiekaart van zijn of haar act met daarbij de 10 gouden
regels downloaden via de website. Het doorlezen hiervan is belangrijk.
Mochten er vragen zijn dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.
We gaan er een onvergetelijke dag van maken!
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