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MULTICIRCUS
De naam zegt het zelf een beetje: in deze lessen behandelen we
de basis van vier circusdisciplines: jongleren, evenwicht, acrobatie
en circustheater.
Bij de kleinsten ligt de nadruk eerder op spel, op het ontdekken
van circusmateriaal en ze leren hun eigen lichaam kennen.
Langzaamaan verleggen we onze focus en worden de lessen
technischer. Ook volwassenen kunnen aansluiten bij de multiles.

KLEUTERCIRCUS
Kom samen met je jonge artiest uit de 2e of 3e kleuterklas om de twee
weken naar de circusles. Ontdek samen de wereld van circus, leer samen
acrobatische figuren aan en vooral… geniet van de quality time.

SPECIALISATIELESSEN
Eenwieler: Zowel beginners vanaf het eerste leerjaar als
gevorderde eenwieleraars kunnen in deze lessen terecht. Heb
je ’t al onder de knie? Ga de uitdaging van eenwielerbasket
aan.
Acrobatie: Circusartiesten vanaf 10 jaar die graag klimmen
en springen kunnen zich tijdens deze lessen specialiseren in
acrobatie. Ook nieuwkomers met goesting mogen meedoen.
Jonglerie: Meer zin om een betere jongleur te worden? Dat kan
tijdens de specialisatieles. Voor iedereen vanaf 10 jaar die al
eens graag iets in de lucht smijt.
Productie: Hou je van circussen en wil je die kunsten tonen aan het grote
publiek? Sluit je aan bij onze productiegroep, leer hoe je een publiek kan
boeien en word de ster van de show.

OPEN RUIMTE
Op zondagavond kan iedereen vanaf het
vijfde leerjaar in een gemoedelijke sfeer
zelf komen trainen tijdens de open ruimte.

Ons lessenaanbod komt tot stand
met de steun van het Vlaams
Centrum voor Circuskunsten vzw.

LESSENROOSTER
DINSDAG
17u00 - 18u00

•

Multicircus 4de - 5de - 6de leerjaar

18u00 - 19u00

•

Multicircus 12+

19u00 - 20u30

•

Specialisatie jonglerie

14u30 - 15u30

•

Multicircus 1ste - 2de - 3de leerjaar

15u30 - 16u30

•

Multicircus 4de - 5de - 6de leerjaar

16u30 - 17u30

•

Productiegroep 2

18u00 - 19u00

•

Productiegroep 1

19u00 - 20u30

•

Specialisatie acrobatie

17u00 - 18u00

•

Multicircus 1ste - 2de - 3de leerjaar

18u00 - 19u00

•

Multicircus 4de - 5de - 6de leerjaar

20u00 - 21u30

•

Multicircus volwassenen

09u30 - 10u15

•

Specialisatie eenwieler starter

10u15 - 11u45

•

Specialisatie eenwieler gevorderd

11u45 - 12u45

•

Specialisatie eenwielerbasket

08u30 - 09u30

•

Kleutercircus 2e kleuter (2-wekelijks)

09u30 - 10u30

•

Kleutercircus 3e kleuter (2-wekelijks)

10u30 - 11u30

•

Multicircus 1ste - 2de - 3de leerjaar

11u30 - 12u30

•

Multicircus 4de - 5de - 6de leerjaar

18u30 - 21u00

•

Open ruimte

WOENSDAG

DONDERDAG

ZATERDAG

ZONDAG

PRIJZEN
Voortaan kan je inschrijven voor meerdere lessen, ook twee momenten per
week multicircus is toegestaan!
Hoe meer je komt circussen, hoe goedkoper de les wordt per uur.
Je mag de uren van alle gezinsleden samentellen, uitgezonderd de open
ruimte. Onderstaande prijzen gelden voor een heel circusjaar.
1u00 • € 120

3u00 • € 310

1u30 • € 175

3u30 • € 345

2u00 • € 225

4u00 • € 375

2u30 • € 270

4u30 • € 400

open ruimte • € 30 euro
Voor kleutercircus schrijven kleuter en ouder zich apart in en betalen
€ 120 voor hen samen.
Is de kostprijs de reden om niet in te schrijven?
Laat het ons weten en we zoeken samen naar een
oplossing.

INFO EN INSCHRIJVEN
Inschrijven? Vul het inschrijvingsformulier in
op www.sarakasi.be
Meer info? Stuur een mailtje naar
info@sarakasi.be
Circusatelier Sarakasi
Kapellenstraat 56
9280 Denderbelle

