VEDLEGG 2 :

Aktivitet
1. Polonese

Hvordan
To og to grupper går sammen ,
parallelt. Går foran teltet, ender opp i
to halvsirkler ut mot publikum.

Rekvisitt

2. Velkommensang

Sirkussangen synges foran teltet, alle
ser mot publikum. Barna går rundt
madrassene stiller seg langs teltet og
gjør seg klare til ildring.

mikrofon

3. Ildring

Alle barna hopper to ganger hver,
armene opp i været og smil etter
hopp. De som venter på tur klapper til
musikken.

To rockeringer
pyntet filt i
ildfarger og
lysslynge + to
tykke gym
madrasser

Musikk
Nr.1
fanfare
Nr.2 marsj

Ansvar
Heidi S.og
Frank foran
hver sin
gruppe.

Heidi J leder
sang i
mikrofon

Nr. 3
Way I are

Heidi S,
Frank og
Solveig
rigger til
madrasserog
holder
ringer

4. Balanse

Alle stiller opp i samme rekker som
ildringene. Starter 1 meter fra
benkene, balanserer og snurrer på
krakken. Hopper ned og smiler til
publikum. Løper tilbake til nestemann.

To staver
/kosteskaft som
er pyntet, to
benker og to
krakker som kan
rotere

5. Sjonglering

Alle får to baller mens de venter på de
siste som balanserer. Går inn med
armene til siden, stiller opp i to rekker
foran teltet. Gjør hele programmet.
Blir stående, vinker og smiler mens 4
voksne samler baller.

Sjongleringsballer Nr. 9

6. Break dans

Barna står i to rekker. Bakerste rekke
setter seg ned, mens de foran danser.
Første rekke setter seg ned når de bak
danser. Begge rekkene danser seg ut i
to halvsirkler på sidene av teltet. Der
danser barna triksene sine etter tur.
De som står i bru, ansikt mot
publikum.
Barna danser seg ut i fire
grupper/hjørner. Får utlevert dusker.
6 barn blir igjen foran teltet.
Lotta, Eivind(B), Noah, Linnea,
Mathilde og Peder danner pyramide
med guttene nederst.

7. Pyramide

Nr. 5
Lord of the
Dance

Nr. 12
Hip hop
dans…

Nr. 6 en
liten snutt…

Heidi S,
Frank og
Solveig
rigger til og
støtter/
snurrer
krakkene.
Henrikke
står foran og
leder.
Resten av de
voksne tar
ansvar for at
baller blir
delt ut og
samlet inn.
Henrikke
De andre
leder barna
ut i
halvsirkler
og setter i
gang
triksene.

Heidi S.

8. Duskedans

Alle er i gruppene sine, kommer inn til
midten etter signal, etter alle har
danset. Danser alle ut til sitt hjørne, og
en en gruppe kommer inn og bukker.
Etter alle gruppene har kommet inn og
bukket går de annenhver vei bak
teltet. På signal fra Frank kommer alle
stormene fram og danser og bukker!!

Dusker –
Nr. 14
oppklipte poser i Waka Waka
strimler som er
satt sammen/
teipet sammen til
dusker

Henrikke
leder
dansen.
Heidi S og
Frank
hjelper til
med
organisering
underveis.
Frank teller
opp til siste
innspurt.

Alle voksne som er med på sirkuset skal hjelpe til ved alle øvelsene, ta ansvar og være tydelige slik at barna blir trygge på det de skal gjøre.
Ting å huske på:


4 kasser med riktig antall baller



4 kasser med nok dusker



Madrasser, ildringer, kasser, balansestaver, benker,



Markere opp hvor madrasser, benker og dansestreker skal stå, gjøres mandag.



Espen har ansvar for musikk og lyd under forestillingene.



T -shirt



Alt går bra, vi tar det med et smil!

