
Cirkuskoloni 2016, uge 26  
10 års jubilæum 

Hej alle medlemmer i fritids- og ungdomsklubben. 

For 10. år i træk deltager Fritidscentret Højvang i Cirkus Charlies Sommerskole. Fra 

søndag den 26. juni 2016 og til og med lørdag den 2. juli 2016, har du muligheden for at 

opleve at være en del af et rigtigt cirkus. Det er i uge 26 – den første uge i skolernes 

sommerferie.  

Du kan møde nye venner eller gense dem fra sidste år eller året før…. 

Det hele foregår på: Cirkusfabrikken, Skivevej 84-88, Lindum, 7870 Roslev 

Det ligger meget tæt på øen Fur i Salling ved Limfjorden. Turen er for medlemmer i både 

fritidsklubben og ungdomsklubben.     

Vi bor i telte ved siden af Cirkusfabrikken. Mandag er der workshops, hvor man kan 

prøve forskellige cirkusaktiviteter. Herefter vælges der en aktivitet, som der optrædes 

med den sidste dag i en stor forestilling. Der er træning med professionelle undervisere, 

hver dag fra kl. 10 – ca. 17.  

Om aftenen er der frit program. Der er fx ”Stjerne for en aften”, bål, snobrød, diskotek, 

masser af god stemning og meget meget mere.  

Den sidste dag skal du hentes af din familie deroppe, så de kan opleve 

cirkusforestillingen, som du optræder i. Børnene deltager i forestillingen, som plejer at 

være enten kl. 11.00 eller 13.30. Det endelige tidspunkt får I senere. 

Du kan se meget mere på www.cirkusskolen.dk  

Der er plads til 20 deltagere. 

Turen koster 1300 kr., som dækker ophold, transport, mad og undervisere. Der foruden 

inkluderer prisen også medlemskab af DUBAL, Danske unge-og børneartisters 

Landsforening, som er obligatorisk for deltagelse i sommerskolen. 

Der er informationsmøde om turen i starten af juni måned. Dato kommer senere. 

Mange hilsener 

Elsebeth Jørgensen, Jan Reinholdt, Peter Klysner og Helle Rørbæk 

-----------------------------Tilmelding til Cirkus koloni 2016---------------------- 

Der betales depositum på 300 kr. ved tilmelding.  

Barets/den unges navn og Nummer. _________________________________________________ 

Forældreunderskrift. _________________________________________________________________ 

Til personalet: Betalingsdato og signatur. 

http://www.cirkusskolen.dk/

