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Forløbet kan for eksempel se således ud:
Hver dag startes og sluttes med fælles sang og hygge. 

1.dag: Præsentation
Vi lærer hinanden at kende og gøglerne viser børnene de forskellige cirkusdiscipliner som: gøgl, 
klovneri, artisteri og akrobatik. Børnene får mulighed for at afprøve tingene.

2. dag: Fordeling af numre
Børnene vælger sig på de forskellige numre og vi øver i temagrupper.

3.dag: Indbyrdes fremvisning
Vi viser hinanden hvor langt vi er nået og gøglerne instruerer, hjælper og kommer med gode råd.  
Kostumer og musik begynder at falde på plads.

4.dag: Det er nu, det er nu
Finpudsning af numrene, generalprøve, hygge og sidst men ikke mindst:  GALLAFORESTILLING!

Personerne bag Cirkuskaravanen er alle professionelle gøglere, musikere og cirkusartister, med bred 
faglig og pædagogisk erfaring.

.......kommer forbi
og vi har alt hvad I behøver for at give jeres børn en forrygende sjov og lærerig oplevelse.

I har børnene, og vi har telt, udstyr, cirkusliv og mange års erfaring.

Cirkuskaravanen arbejder med cirkusprojekter for børn og unge i alderen 8 – 14 år. Projektet går i 
al sin enkelthed ud på at børnene i løbet af en uge arbejder frem mod at blive cirkusartister i deres 
egen forestilling.

Cirkusformen er mere end sjov for børnene; den er et universelt sprog som alle børn forstår uanset 
baggrund. Børnene får, ud over en herlig og uforglemmelig oplevelse, gennem projektet styrket 
deres selvværd og selvtillid, samtidigt med at de lærer nye sider af sig selv og hinanden at kende.

I Cirkuskaravanen ønsker vi at bringe underholdningen og legen tilbage til børnenes virkelighed.  
Vi har vi ikke kun én vinder,- her er alle vindere.

“Men når teltet er oppe og lysene er tændt, så står han der og venter.
Med store sko og næse på, for nu er nummeret nemlig hans.

                    For klovnen det er dig og mig, og alle skal vi ringen rundt”     Erik Clausen
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