
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze brochure vind je alle informatie over de verschillende soorten initiatie 

die we geven voor circusleken, circusliefhebbers en voor circusfanaten. 
 

Onze begeleiders geven een initiatie bij jou thuis, op je evenement of in onze 

circuszaal. Ons circusmateriaal kan ook gehuurd worden zonder begeleider erbij. 
 

Jij bent onze gast, jij kiest. 
 

Wij zijn Sarakasi, wij proberen kinderen en volwassenen in Dendermonde, 

Lebbeke en omstreken in contact te brengen met circus. Letterlijk dan. We 

laten iedereen graag zelf proberen en ontdekken wat circus is om zo de 

circusvibe door te geven. 
 

Circus is de ideale manier om je gedachten de vrije loop te laten, om je 

creativiteit te laten werken en om jezelf te ontplooien. Zo helpt circus om je 

zelfvertrouwen en je eigenwaarde te laten groeien. Circus draait niet om 

competitie, wel om verwondering, een lach en bewondering. 

 

 

Circus, altijd een feest! 

 



Gesloten initiatie 

Onze initiaties richten zich op kinderen, jongeren en volwassenen die weinig of geen ervaring hebben 

met circus. Het wordt een eerste kennismaking met het materiaal van de circusartiest. Gesloten 

initiaties zijn ideaal voor groepen met een vast aantal deelnemers die de hele initiatie aanwezig zijn. 

Onze begeleiders zorgen voor een aangepaste initiatie per doelgroep: jonge kinderen houden ervan 
om het materiaal uit te testen, oudere deelnemers 

willen dan weer trucs leren. 

Open initiatie 

Tijdens open initiaties mogen deelnemers komen 

en gaan, bijvoorbeeld tijdens een evenement. Wij 

stellen ons materiaal ter beschikking, deelnemers 

kiezen waarmee ze aan de slag gaan en dan zorgt 
een begeleider voor wat uitleg of een beetje hulp. 

Die begeleiders vinden het ook leuk om 

tussendoor hun kunsten te tonen aan de 
deelnemers. Niet enkel leuk om te zien, het 

verhoogt ook de motivatie van de deelnemers. Hoeveel begeleiders er nodig zijn, hangt af van de 
grootte van het evenement. Een begeleider kan gemiddeld 15 deelnemers tegelijk opvolgen. 

Workshop 

Een workshop is een initiatie waarin één circusdiscipline aan bod komt, bijvoorbeeld kegeljongleren. 

Deze vorm van initiatie wordt gebruikt bij mensen die al enige ervaring hebben met circus. Een 
workshop kan enkel voor een vast deelnemersaantal. 

Circusproject 

Wil je met je school of vereniging een heel 

circusproject uitwerken? Dat kan! Samen met onze 

begeleiders werken de kinderen dan een heus 
project uit. 

Verhuur 

Heb je geen begeleider nodig maar wil je bezoekers 

wel de kans geven om enkele circustechnieken uit 
te testen? Dan helpen we je graag aan een koffer vol leuk circusmateriaal. 

Kindergrime - glittertattoos - gekke kapsels 

We brengen graag een schminkster mee naar je feestje. Daarvoor doen we beroep op Toepeneuze. Zij 

toveren de gezichten van kinderen om in lieve prinsessen, schattige dieren of enge monstertjes. 
Toepeneuze biedt ook glittertattoos en gekke kapsels aan. 

Kom eens langs 

Je kan ervoor kiezen om je initiatie in onze circuszaal te laten doorgaan. Daar staan enkele toestellen 

die we niet zomaar kunnen meenemen op verplaatsing zoals een Chinese mast en een doek. 

Verjaardagsfeestjes in onze zaal zijn steeds een succes. 

 



 

Prijzen 

Voor onze initiaties, projecten en workshops is de prijs afhankelijk van de duur van de initiatie en 

van het aantal begeleiders. Het gebruik van het kleine circusmateriaal is inbegrepen in de prijs van 

de initiatie. 
 

  1 u 2u 3u 4u 5u 6u 

1 begeleider 145 € 175 € 205 € 230 € 250 € 285 € 

2 begeleiders 195 € 240 € 275 € 320 € 360 € 405 € 

3 begeleiders 240 € 300 € 360 € 420 € 480 € 540 € 

4 begeleiders 290 € 355 € 435 € 515 € 590 € 660 € 

5 begeleiders 335 € 430 € 515 € 615 € 700 € 800 € 

6 begeleiders 385 € 490 € 600 € 695 € 805 € 920 € 

 
 
EXTRA’S (optioneel): 

- Huur zaal bij initiaties in de circuszaal    € 50 voor de hele initiatie 

- Kindergrime       € 40 per uur 

- Glittertattoos       € 50 per uur 

- Kindergrime en glittertattoos     € 50 per uur 

- Gekke kapsels       € 60 per uur 

- Huur portiek (bij initiatie op verplaatsing)   € 100 voor de hele initiatie 

- Huur Chinese mast (bij initiatie op verplaatsing)  € 100 voor de hele initiatie 

- Huur portiek en Chinese mast (bij initiatie op verplaatsing) € 100 voor de hele initiatie 

- Kilometervergoeding      € 0,365 per kilometer 

                       (enkel voor initiaties buiten Lebbeke en Dendermonde) 

 

Om de veiligheid te garanderen vragen we om bij elke installatie een begeleider te reserveren. Bij het 

portiek zijn twee begeleiders nodig.  

Hou er rekening mee dat we voor de Chinese mast drie ankerpunten nodig hebben. Graag in de vorm 

van betonblokken. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verhuur materiaal 

Set klein materiaal 

Onze set ‘klein materiaal’ bestaat uit twee koffers. 

Koffer 1: 

- 4 grote diabolo’s 

- 8 kleine diabolo’s 

- 28 sets handstokken voor diabolo 

- 2 etuis met diabolohandstokken 

- 7 flowersticks 

- 7 paar handstokken voor flowersticks 

- 10 jongleerbordjes 

- 10 handstokken voor jongleerbordjes 

 

 
Koffer 2 : 

- 15 jongleerballen 

- 15 jongleerdoekjes 

- 6 jongleerkegels junior 

- 12 jongleerkegels one-piece 

- 15 jongleerringen 

 

Set groot materiaal 

- Loopbal van 70 centimeter 

- Draagnet voor loopbal 

- Loopton 

- 2 kleine eenwielers 

- 2 grote eenwielers 

- Rola Bola rollen (hout of kunststof) 

- Rola Bola planken 

Verder hebben we ook een koorddansinstallatie, 

Chinese mast en slacklines. Die materialen verhuren we 

niet zonder een begeleider. 

 

Huurprijzen 

 
 

  Huurprijs per dag Waarborg 

Klein materiaal € 50  € 100 
Groot materiaal € 50 € 200 

Beide € 100 € 300 

 



We vragen steeds om een waarborg te betalen. Die ontvangen we als jullie de materialen komen 
afhalen. Wanneer ons materiaal in goede staat terug thuis is, krijg je de waarborg terug. 

De organisator is verantwoordelijk voor schade of verlies van het materiaal van Sarakasi. De 

organisator vergoedt dan ook de schade tegen aankoopprijs. 

Het materiaal wordt afgehaald in de Circuszaal, Kapellenstraat 56, 9280 Dendebelle. Dat is ook de 
plek waar het materiaal terug afgeleverd wordt na gebruik. 

 

 

Richtlijnen 

Een open initiatie gaat door op een afgebakend terrein. Zo bewaren we het overzicht over onze 
materialen. 

Een sporthal is ideaal. Het hoge plafond geeft extra jongleermogelijkheden. Al staan we ook al eens 

graag in openlucht en als we mogen kiezen, doen we het het liefste op gras. Jongleren in de regen gaat 

echter niet. Zorg dus voor een alternatieve locatie. 

We houden steeds de veiligheid van onze deelnemers in de gaten. Maar Sarakasi vzw is niet 

verantwoordelijk voor ongevallen. De organisatie van het evenement zorgt dus best voor een 
verzekering. 

 

 

Reserveren 

! Reserveer tijdig!  
Dat wil zeggen: minstens één maand op voorhand. 

Stuur een mailtje naar info@sarakasi.be met volgende info: 

- Het concept (open initiatie, verhuur,…) 

- Aantal deelnemers 

- Leeftijd van de deelnemers 

- Aantal begeleiders (zo’n 15 deelnemers per begeleider) 

- Datum 

- Aanvangsuur en duur van de initiatie 

- Feestadres 

- Facturatiegegevens 

- Gegevens en telefoonnummer van een contactpersoon ter plaatse. 

- Bij evenwicht en acrobatie: zijn er turn- en valmatten aanwezig? 
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ONZE GEGEVENS 

 

Onze circuszaal: 

Kapellenstraat 56 
9280 Denderbelle 

 

 

Mail: info@sarakasi.be 

Website: www.sarakasi.be 

Telefoon: 0473/46.60.90 (Katrijn) 

 

Gelieve alle aanvragen via mail te sturen en enkel te bellen in dringende gevallen. 
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