
Nycirkus på Skemaet udbydes af KIT (Københavns Internationale Teater) 
sammen med Børnekulturhuset og Cirkus Tværs.

Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Nycirkus på skemaet

HVORNÅR: Forløbene finder sted i ugerne 45, 46 og 47 
MÅLGRUPPE: 6.-9. årgang

TODAGES-WORKSHOPS:
Første workshop finder sted på Cirkus Tværs i Gellerup, mens 
den anden workshop foregår ude på jeres egen skole. 

Man tilmelder to klasser til et forløb. Workshoppen på Cirkus 
Tværs er fra kl. 8.45 til 11.15 for den ene af klasserne, mens 
den anden klasse møder ind kl. 11.45 – 14.15. Andendagen ude 
på egen skole foregår fra kl. 9.00 – 14.00 (artisterne skal ind og 
rigge til fra kl. 8.00). 

Datoerne er parret således:
5. og 7. november, 6. og 8. november, 12. og 14. november, 
13. og 15. november samt 27. og 28. november

DET KRÆVER:
• Faciliteter ude på skolen: Helst to sale, ellers én idrætssal med 
plads til, at alle elever kan arbejde samtidigt, loft-højde min. 4 
meter. Der skal være fald- og rullemåtter samt mulighed for at 
ophænge redskaber i loftet. Nycirkus på Skemaet kommer med 
nycirkus-redskaberne. 

• Plads i skemaet til to undervisningsdage i november. 

• Kapacitet: To klasser i alt - én klasse ad gangen (à cirka 2½ 
time) den første dag og begge klasser den anden dag (à cirka 
fem timer). Klasserne undervises af fem artister.

ÉNDAGS-WORKSHOPS:
Workshoppen finder sted på Cirkus Tværs fra kl. 8.45 - 14.15.
Fredag d. 9., fredag d. 16. eller fredag d. 23. november.

Man tilmelder én klasse til et forløb. 

FORMÅLET MED WORKSHOPPEN:
• At introducere børnene til nycirkus som et alternativ til kon-
kurrencesport, der via sin alsidighed kan rumme alle og inspi-
rere dem til at være fysisk aktive. 

• At udvikle børnenes fysik og kreativitet. At give dem succes-
oplevelser og få dem til at bryde grænser, både for sig selv og 
mellem hinanden ved at gøre ting, de ikke troede var mulige. 

• At fokusere på samarbejde og udstyre børnene med redska-
ber, som de efterfølgende ved hinandens hjælp kan imple-
mentere i deres leg og hverdag i skolen såvel som hjemme. 

HVEM UNDERVISER:
De medvirkende artister vil være en blanding af artister fra det 
københavnske artistmiljø samt lokale artister med en baggrund 
i Cirkus Tværs. Flere af dem har været ude i Europa for at fær-
diggøre deres artistuddannelse. 

WORKSHOPPEN:
I workshoppen træner de professionelle artister børnene i 
grundlæggende nycirkusteknikker som luft- og gulvakrobatik, 
jonglering og balance, ikke med fokus på at udføre øvelserne til 
perfektion, men med fokus på kreativitet og samarbejde.

 
ALLE UDGIFTER ER DÆKKET AF BØRNEKULTURHUSET 

OG NORDEA-FONDEN I SAMARBEJDE MED KIT 
– KØBENHAVNS INTERNATIONALE TEATER.

Tilmelding (først-til-mølle-princippet): send en mail til Børnekulturhuset, Astrid Guldhammer: asg@aarhus.dk

GRATIS
nycirkus-workshops

for 6.-9. årgang
i Aarhus
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