Hvorfor nøjes med en cirkusforestilling, når man kan få en hel cirkusdag til samme pris?
En cirkusdag med Søren fra Det Flyvende Kuffertcirkus er en sjov og
lærerig dag, hvor både børn og voksne får nye udfordringer, sved på
panden og et smil på læben. Alle får lov at prøve kræfter med akrobatik,
balance og jonglering – og nogle af de modigste prøver også Sørens
sværdkasse eller ligger på spidse søm.
Søren er gammel børnehavepædagog, men han er også rigtig cirkusdirektør, så vi leger ikke cirkus; vi laver rigtige artistnumre – men
selvfølgelig tilpasset aldersgruppen.
Vi starter kl. 9.00 eller når I synes og træner hele dagen.
Hen på eftermiddagen inviterer vi forældrene til stor
cirkusforestilling, hvor børnene viser hvad de
har lært – og mon ikke også der bliver
plads til et par af Sørens egne numre…
En cirkusdag med Søren koster
samme som en 45 minutters
forestilling: 4.500 kr. alt incl.

det

Søren laver selvfølgelig også gerne
større og længere cirkusprojekter for
jer. Gennem mere end 25 år har Det
Flyvende Kuffertcirkus lavet hundredevis af
projekter med børn alle aldre.
På næste side kan I læse hvad jeres kolleger har
skrevet om at lave cirkus med Søren, men endnu bedre:
Ring eller skriv til ham og hør hvordan I får alletiders cirkusdag.
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Det sagde de om at lave cirkus med Søren:
Klik på linkene og læs hele evalueringen
Det har været tydeligt, at børnene har fået en oplevelse af, at de kunne mere end de troede. At
være med på ens eget niveau og arbejde derudfra har været helt fantastisk for alle. Børnene har
fået styrket deres krydsmønster, deres selvværd og deres sammenhold i hele dette forløb. Det
har faktisk været sådan, at vi har kunnet sætte kryds ved alle elementerne i de pædagogiske
læreplaner.
Børnehuset Regnbuen
Alle børn og voksne blev inddraget fra dag et af. Alle børn oplevede sig som en del af et
inkluderende fællesskab og der var stor valgfrihed for børnene - mulighed for at prøve forskellige
ting af. Alle børn kunne deltage i de planlagte aktiviteter på deres niveau.
Daginstitutionen Symfonia
Alle børn tog hjem med en følelse af succes i maven.
Gjøl Skole
Børnene fik oplevelse af, at de kunne noget som så meget svært ud og som er specielt.
Desuden fik de en oplevelse af, at "øvelse gør mester" - når de bliver ved så lykkes det. De fandt
noget som de hver især kunne og blev gode til. De fik en oplevelse af fællesskabet ved at alle
numrene blev samlet til en forestilling, som de alle var en del af. Børnene taler stadig om cirkus
og nævner de numre de var med i og fælleskabsfølelsen varer ved.
Børnehaven Gl. Kongevej
Søren tilgang til cirkusprojektet – at alle deltager efter individuelle forudsætninger, og at det er
processen som er det væsentligste, medførte en motivation, koncentration og en glæde hos
både børn og voksne. Vi har haft 3 lærerige uger, hvor Sørens bidrag har givet os noget ganske
særligt og sat sig spor hos os alle. ”Det her er den bedste dag i mit liv” Citatet er fra et barn
umiddelbart efter at kunne balancere på stylter helt selv.
Børnehaven Atlantis

Søren mødte børnene som en tydelig voksen, der forstod at give plads til alle. Han fangede
børnenes opmærksomhed, og var god til at udfordre dem lige tilpas. Børnene gik derfra og følte,
at de havde klaret det godt og havde lært noget de ikke kunne før.
Regnbuen, Ørebro
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