
Sarakasi verjaardagsfeestjes 2018 

Ben je op zoek naar een leuk feestje voor de verjaardag van je kleine 

artiest?   Vertrouw gerust op ons voor een rijk gevulde namiddag! 

Tijdens een Sarakasi-verjaardagsfeestje brengen de kinderen hun 
namiddag door in een echte circustempel, en maken zij spelenderwijs 
kennis met het materiaal van de circusartiest:  We jongleren, we 
beoefenen een aantal evenwichtstechnieken, en misschien zijn de 
kinderen wel klaar voor een eerste confrontatie met de trapeze? 
Uiteraard houden we het aanbod voldoende luchtig door stevig af te 
kruiden met een aantal coole spelletjes.  
 

Geen feest zonder… taart? 

Op vlak van catering laten we de ouders vrij: wij voorzien tafels en stoelen, bestek, bekers,... 
op aanvraag wordt dat op voorhand klaargezet. 
We beschikken over een frigo, diepvries, microgolf waarvan gebruik kan gemaakt worden. 
Wij voorzien geen drank, taart of iets dergelijks:  Dat breng je zelf mee naar eigen keuze. 
 

Praktisch 

De verjaardagsfeestjes gaan door in onze charmante circuszaal in Denderbelle.  Je kan dus 
de vriendjes onmiddellijk bij ons uitnodigen! 
Adres:  Circusatelier Sarakasi  
 Kapellenstraat 56 
 9280 Lebbeke 
 
De feestjes vinden doorgaans plaats op zaterdag- of zondagnamiddag van 14u00 tot 17u00. 
De begeleider is een half uur op voorhand in de zaal, zodat er gelegenheid is een en ander 
klaar te zetten indien gewenst. 
De groep is beperkt tot 15 kinderen, zodat het volstaat om 1 begeleider te voorzien. 
 
Gelieve uitdrukkelijk in de uitnodigingen te willen vermelden: 
- De genodigden worden tussen 13u45 en 14u00 in de circuszaal verwacht. 
- Graag een paar propere sportschoenen apart meebrengen alsjeblief.  
 

Prijs 

De prijs voor een feestje is €240. 

Hiervoor bieden we: 

- De animatie gedurende het hele feestje 

door een ervaren circusbegeleider 

- De zaalhuur  

- Een leuk geschenkje voor de jarige 

 

Gelieve tijdig je feestje vast te leggen door te 

mailen naar Info@Sarakasi.be.   

Wil je een begeleider van Sarakasi op een verjaardagsfeestje bij jou thuis of ergens anders?  

Dat kan! 

Stuur ons gerust een mailtje voor verdere info! 

mailto:Info@Sarakasi.be

