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Delft’s eigen jeugdcircus

De Circuslessen in het Cultuurlab!

Circus tijdens jouw gymles?

Op 9 september zijn de circuslessen in het Cultuurlab weer
van start gegaan! We zijn weer
eens met meer artiesten gestart, maar wel met een groep
minder. Aanmelden kan nog,
ook voor een gratis proefles!

Momenteel zijn we bezig met
een promotietour langs de
scholen in Delft die geen les
hebben gekregen voor circus in
de wijk.

artiesten van 9 jaar en ouder
die al een jaar les hebben gehad
in de zaal of bij het wijkcircus
mogen daar aansluiten. Deze
groep gaat aan de slag met het
maken van een voorstelling, die
ze natuurlijk naast op de Voorstellingendag in het Rietveld TheaOp woensdag is er momen- ter nog zo vaak mogelijk zullen
teel alleen nog een AB groep spelen, zoals bijvoorbeeld bij de
met artiesten van 7 t/m 12 Mooi Weer Spelen.
jaar, zij oefenen van 14u30 tot
15u45. Mocht deze groep in het Op zaterdag oefenen de
najaar nog te vol worden, gaan Speel! Van 10u30-11u15, de zade artiesten van 9 jaar en ouder terdag A van 11u15-12u30 en
van 15u45 tot 17u00 oefenen. zaterdag B van 12u45-14u00.
Op vrijdagmiddag is
de AB groep met artiesten
6 t/m 10 jaar, zij oefenen
16u00 tot 17u15. Daar zijn
maar een paar plekjes vrij.

er
van
van
nog

We waren al op de Jan Vermeer
en Bernadette Maria en gaan nog
naar de Widar en Delftse Montessori.
Wil je ook Circus gymlessen op school? Vraag aan de
directeur of gymleerkracht om
ons te mailen of bellen!

agenda

Ons vaste team bestaat dit jaar
uit Jeffrey, Nynke, Jolanda, Pia,
Yohannes en Maurice. Ze zullen
zich dit seizoen door middel
van interviews voorstellen in de 22 t/m 27 oktober - delft
KabeltjesKrant.

Delftse
Maakweken

Lessen Circus
Rotjeknor
24 & 25 oktober - rotterdam

Op vrijdag van 17u30 oefenen
we met onze optreedgroep. Alle

Van 20 tot en met 28 oktober is er geen les vanwege de herfstvakantie. Aankondigingen van vrije trainingen
staan op de website/facebook.

show gemaakt voor zaterdag 27
oktober. We oefenen iedere dag
van 14u00 tot 16u30.

Bij Circus Rotjeknor kan je
terecht op woensdag en donCircusKabel is 22 t/m 27 ok- derdag voor circuslessen en
tober weer aanwezig tijdens trainingen (dit jaar zelfs weer
de Delftse Maakweken gratis via de AH Sportactie.)
(www.maakweken.nl)
Meer informatie vindt je op
Samen met nog allerlei andere www.circusrotjeknor.nl/agenda/
kunstzinnige, creatieve activitei- herfstvakantieworkshops-2018/
ten, wordt er weer een mooie
www.circuskabel.nl | info@circuskabel.nl | 0641155311
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Vier je verjaardag bij circuskabel!
Het is natuurlijk ook mogelijk
om je verjaardag te vieren bij
CircusKabel: we maken er een
mooi circusfeest van, waar
je met maximaal 20 artiesten
aan de slag gaat, om met je favo-

riete circuskunsten een prachtige verjaardagsvoorstelling te
maken!
Meer informatie via info@
circuskabel.nl

social circus: circus in de wijk
Op 19 september is er weer
een nieuw seizoen ‘Circus
in de Wijk’ gestart: dit keer
onder andere in de Leidschendamse wijk de Heuvel. Deze
lessen worden door Victor en
Judith gegeven dit seizoen.
In de Heuvel oefenen nu 3 groepen, met artiesten van 4-7 jaar,
ouder-kind circus en een groep
voor artiesten van 2 en 3 jaar
in samenwerking met de kinderopvangorganisaties in de wijk.

Kinderfonds, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Fonds1818
en het Van Ravesteyn fonds.
Op
donderdagmiddag
werkt CircusKabel samen
met de Cornelis Musiusschool
in Delft voor een laatste blok
‘Circus in de Wijk’. Nynke en
Jeffrey geven twee lessen, één
van 14u15 tot 15u00 voor
artiesten van 4 tm 7 jaar en
één van 15u15 tot 16u15 voor
artiesten van 8 jaar en ouder.

In november start er een 4e
groep met artiesten van 8 t/m
12 jaar. Wij werken samen met
Sport en Welzijn LeidschendamVoorburg.

Alle kinderen uit de buurt zijn
welkom, dus als je nog iemand
weet die mee wilt doen, laat ze
contact opnemen via info@
circuskabel.nl. Deze wijklessen worden financieel onDit project wordt financieel on- dersteund door Gemeente Delft.
dersteund door het Madurodam

professionalisering van de trainers
Wij streven ernaar om
onze trainers ieder
jaar nog beter te laten
worden in hun vak. Dit
seizoen staat er aardig wat op
stapel:
Al onze trainers mogen binnenkort hun certificaat ‘veilig
en verantwoord mini-trampoline
begeleiden’ halen. Verder gaan 2
trainers naar de ‘BIC sociaal’ in

het voorjaar, 1 assistent-trainer gaat in Tallinn de europese
cursus ‘Assistent-trainer jeugdcircus’ volgen. Meer info: www.
circomundo.nl

Ook mogen er 2 trainers
via de KNGU hun ‘assistentleider gymnastiek’ certificaat
halen. Bij de circusles wordt
dat gebruikt voor de dynamische lange mat acrobatiek.

datum voorstellingendag 2019 bekend!
Hou ‘m vrij in de agenda:
op zondag 26 mei is het
prachtige Rietveld Theater weer
voor ons gereserveerd en gaan
we weer de hele middag voorstellingen spelen!
We verwachten natuurlijk alle
artiesten daar, maar ook ruim
100 mensen in het publiek
iedere show! Tijdens de dag is
er weer de gelegenheid om zelf

lekker circus te oefenen, en is
onze infostand er weer met
informatie over de lessen en,
onze projecten en t-shirts.
Heb je bij de afgelopen voorstellingendag mooie/leuke/
grappige foto’s of filmpjes
gemaakt? Wij zien ze heel
graag! Mail ze naar info@
circuskabel.nl. Bedankt!

grote clubactie & AH sportactie
Dit jaar sparen we met de
Grote Clubactie voor
springtouwen, stelten en een
wipplank voor de ballopers en
éénwielfietsers.
Stuur je artiest erop uit in de
buurt of op een verjaardag en
maak allemaal kans op mooie
prijzen, de opbrengst van de
actie gaat voor een groot deel
naar CircusKabel.

leveren bij de trainers en mogen dan een cadeau’tje uitzoeken. De drie artiesten die de
meeste loten hebben verkocht
krijgen nog een leuk extra’tje
dit jaar!

Tot eind november doen we
weer mee met de AH Sportactie. Met een voucher van de
Albert Heijn kunnen kinderen
zo vaak als ze willen gratis meedoen met de lessen. Een ideale
Artiesten kunnen hun volle manier om eens te kijken of het
boekje na de herfstvakantie in- circus iets voor je is!

