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Kæ
recirkusvenner

333

For 250 år siden 
opførte Englænderen 
Philip Astley verdens 
første cirkusforesti lling. 
I den runde manege gav Astley 
opvisninger med sine heste i ridekunst 
og senere kom der også akrobater, 
gøglere, klovne og andre arti ster med 
i hans foresti llinger. Astleys cirkus blev 
en giganti sk succes, som spredte sig ti l 
hele verden.

Cirkus har gennem generati oner 
tryllebundet både børn og voksne. 
Cirkus er nærhed, spænding og 
livsglæde på en gang.

I Cirkus Flik-Flak skal I opleve 225 
dejlige og dygti ge børn og unge. 
Cirkuspladsen har hele ugen summet 
af liv. Arti sterne har leget og trænet 
fl itti  gt ti l årets foresti lling.

Det er et vigti gt element 
i cirkus Flik-Flak, at der er 

plads ti l alle; både de nye, der 
lige har lært deres første tricks, 

og de garvede, der har været med i 
fl ere år.

Glæd jer ti l nogle festlige og farverige 
og uforglemmelige ti mer sammen 
med vore dygti ge arti ster og vores 
velspillende cirkusorkester.

Velkommen ti l årets foresti lling 
2018. Vi glæder os ti l at give jer en 
ægte cirkusstemning med en række 
forrygende cirkusnumre. Glem verden 
uden for en stund, og sæt jer godt ti l 
rett e for nu starter cirkuseventyret.
Rigti g god fornøjelse

Cirkusdirektør
Tommy Hardam
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Lyd og lys.............................................................Sander Malmberg, Lasse Frederiksen 
Kostumer..........................Tove Møberg, Mohammed Mahmudi, Mona Fofanah m.fl. 
Foto....................................................................Steen Frydenlund og Tommy Hardam 
Cirkusprogram.........................................................Olga Jakobsen og Tommy Hardam

Cirkusdirektør.................................................................Tommy Hardam
Sprechstallmeister....................Albert Krogh Lemberg og Hamid Mesto

ORKESTER 
Orkesterleder Elsebeth T. Cohrt 
Tværfløjte ................................................. Mette 
Klarinet ....................................................... Trine 
Fagot .......................................................... Stine  
Saxofon ........................................... Aske og Stig 
Euphonium ............................................ Jacob J.
Trækbasun ................................................. Bodil 

Trompetist ............................................. Jacob K.
Klaver .......................................Amalie og Felicia 
Guitar ........................................................ Lasse 
Bas ................................................. Rasmus Emil 
Trommer ..................................................... Peer 
Percussion ................................................ Stefan
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Har du været en klovn...?

...specialister i personskadeerstatning
Vindegade 74, 3. sal, Odense C • Tlf. 63 11 44 00 • ajouradvokater.dk 
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Cirkus er rigti g mange ti ng. Cirkus er grin 
og latt er, begejstring og hygge..
Cirkus er en oplevelse som man kan 
være sammen om. Dett e gælder ikke kun 
publikum men så sandelig også for de som 
optræder, både i og udenfor manegen. Et 
godt fællesskab er nødvendigt for at få et 
cirkus ti l at gå op i en højere enhed og en 
foresti lling ti l at lykkedes.
Et sådant cirkusfællesskab er noget ganske 
særligt og her er Cirkus Flik Flak ingen 
undtagelse, tværti mod.
Det er virkelig en fornøjelse at se hvordan 
unge menneske får muligheden og griber 

chancen for at udforske hvad ’cirkus’ er og 
deltager på forskellig vis. Der skal lyde et 
stort – BRAVO herfra, ti l alle de frivillige 
som gør alt dett e muligt.
I sommeren 2017 havde vi fornøjelsen af at 
blive inviteret ti l en rundvisning i Cirkus Flik 
Flaks fl ott e lokaler, imens Tommy fortalte 
lidt om historien bag projektet. Vi kommer 
gerne igen en anden gang.
Til sidst vil jeg ønske Flik Flak en fantasti sk 
sæson 2018 og held & lykke fremover.

Marianne Deleuran
Cirkusdirektør, Cirkus Mascot

CIRKUS 
er fantastisk
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Cirkus som 
fritidsaktivitet

Odense Børnecirkus, Cirkus Flik-Flak 
har eksisteret I 31 år og er i dag en 
cirkusforening, hvor over 140 børn/unge 
hver uge træner året rundt under medvirken 
og assistance fra frivillige instruktører/
ledere. Det er stedet, hvor børn og unge kan 
få gode oplevelser, fællesskab og udvikle 
deres kreati vitet.
Den daglige træning foregår i mindre 
grupper sammen med jævnaldrende 
børn. Flere af de børn/unge som kommer i 
foreningen har ti dligere prøvet kræft er med 
mange almindelige friti dsti lbud uden at føle 

sig ti lpas. For vore foreningsbørn er Cirkus 
Flik-Flak stedet, hvor der er plads ti l lige 
netop dem. I vort cirkusmiljø mødes børn og 
unge på lige fod, selv om de kommer med 
vidt forskellig baggrund og forudsætninger.
Cirkus virker dragende, og der er mange 
forskelligartede discipliner, man kan dyrke.
Arti steri kan dyrkes på alle niveauer, derfor 
kan alle være med og alle kan fi nde en 
akti vitet som de kan deltage i, optræne og 
gøre ti l et arti stnummer. I den ugentlige 
træning arbejder vi med et-hjulede cykler, 
akrobati k, trapez, diabolo, stylter og meget 
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Cirkus er hele året rundt, 

SÅ KOM OG VÆR MED!
mere. Hver enkelt bliver inddraget akti vt og 
bidrager med det han eller hun kan. På den 
måde fremmer cirkus deltagernes selvti llid 
og lærer dem rummelighed og respekt for 
andre.
Mange børn og unge har i Cirkus Flik-Flak 
oparbejder en selvti llid, de ikke ti dligere 
havde, og som de kan præsentere i manegen 
og derved sprede livsglæde for deltager og 
publikum.
I Cirkus Flik-Flak samarbejder børn, unge 
og voksne om at træne, iscenesætt e og 
fremvise forskellige Cirkusforesti llinger i 
løbet af året.
Cirkus Flik-Flak er stedet hvor der er plads 
ti l alle og hvor børn og unge kan få gode 
oplevelser og fællesskab med andre.
Har du lyst ti l at være med, så byder vi 
velkommen ti l en ny sæson i Cirkus Flik-Flak 
fra uge 34.
På vores hjemmeside kan I ti lmeldte jeres 
barn ti l at deltage.

•  Tirsdag kl. 17.30 – 19.00 
   for 7-10 årige
•  Tirsdag kl. 19.00 – 21.00
   for unger
•  Onsdag kl. 16.30-18.00
   for 7-10 årige
• Onsdag kl. 18.30-20.30
   for 11-15 årige

Træningen foregår i vores
Cirkusbygning, 
Herluf Trolles Vej 138
Odense SØ.
WWW.CIRKUSFLIKFLAK.DK

Træningstider
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Og Cirkus Flik-Flak er så heldig at have 
begge dele. Gennem de sidste tyve år 
har vi endda haft  nogle stykker af begge 
dele. De første år havde vi lejede telte på 
plænerne ved Munkebjerg kirke og lånte 
kirkens lokaler, når vi havde sommercirkus. 
Men med etablering af cirkusforeningen i 
1995 fi k vi lokaler på først Stenhuggervej 
26 og dereft er i 1999 på Blangstedgårdsvej 
14. Den nuværende cirkusbygning her på 
Herluf Trolles Vej 138 blev indviet i  2012.
I 1995 købte vi vores første cirkustelt. 
Det indeholdt både tribuner og (en) pist. 
Det var et rundt, rødt og hvidt cirkustelt 
med 1 mast og 11 meter i diameter. 

Cirkusteltet havde ti lhørt Cirkus Hamilton, 
et cirkus som var startet i 1993. De var et 
lille omrejsende cirkus med 4-5 arti ster 
og forskellige dyr, blandt andet heste og 
geder.

Cirkusdirektør Tommy Hardam berett er: 
”Jeg kan huske  fra de første år, vi 
turnerede rundt med vores nye cirkustelt 
på Fyn, at der var en lugt af heste og 
dyr i teltet. Der gik fl ere år, før lugten 
forsvandt.”

På den måde havde det første telt sin helt 
egen charme, en genkendelig lugt af dyr, 

Cirkus hører til i et telt 
eller i en cirkusbygning
Christi an Valdemar Lorenzen

Cirkusteltet havde ti lhørt Cirkus Hamilton, 
et cirkus som var startet i 1993. De var et 

turnerede rundt med vores nye cirkustelt 

På den måde havde det første telt sin helt 
egen charme, en genkendelig lugt af dyr, 
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teltpløkke der blev slået i med håndkraft , 
og en mast placeret lige i midten af 
manegen – hvilket i øvrigt var prakti sk, 
hvis man skulle have hjælp ti l at holde 
balancen på en ethjulet cykel. 

I 1999 blev teltet solgt ti l FDF i 
Blangstedgård. Vi købte dereft er et helt 
nyt rødt og blåt, to-mastet cirkustelt 
med tribuner fra Alt Teltudlejning. Teltet 
var ovalt og målte 11 x 16,5 meter. Som 
ti dligere blev de 36 pløkker slået i med 
håndkraft  og spændt op med barduner i 
tovværk. Eft er et par år anskaff ede vi en 
benzindrevet hammer og bardunerne blev 
skift et ud med stropper med ”skralde-
opstrammer”. Det tog omkring to og en 
halv ti me at sætt e teltet op og lidt over én 

ti me at tage ned. I 
2004 på en turné i 
Jylland, hvor teltet 
var oppe og nede 
hver dag, lavede 
vi en konkurrence, 
hvor vi ville fi nde 
ud af, hvor hurti gt 
vi i fællesskab 
kunne pakke 
udstyr og telt ned. 
Det tog kun 35 
minutt er, men der 
blev også 
virkelig 
gået ti l 
den!  

ti me at tage ned. I 
2004 på en turné i 
Jylland, hvor teltet 
var oppe og nede 
hver dag, lavede 
vi en konkurrence, 
hvor vi ville fi nde 
ud af, hvor hurti gt 
vi i fællesskab 
kunne pakke 
udstyr og telt ned. 
Det tog kun 35 
minutt er, men der 
blev også 
virkelig 
gået ti l 
den!  

13

halv ti me at sætt e teltet op og lidt over én 
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I 2016 blev teltet solgt ti l Frank Thierry. 
Og da han her i 2018 har overtaget Cirkus 
Krone, er vores gamle telt blevet ti l Cirkus 
Krones nuværende turnételt. 

Så køber vi et nyt telt med to master. Det 
er et rundt telt, det er et rødt og blåt 
turnételt på 15 meter i diameter. Teltet er 
produceret i Italien, og det er vores første 
telt med kuppel ti l luft akrobati k. Teltdugen 
vejer ca. 300 kg, og hele teltet inklusiv 
master, pløkker m.m. vejer i alt 1,5 ton 
og kan være på en trailer specielt bygget 
herti l. Selvom teltet er godkendt ti l 210 
ti lskuere rækker dett e alligevel ikke, når 
der afh oldes sommercirkus. 

I årene 1988 ti l 2004 lejede vi alti d 
cirkustelt ind ti l sommercirkus. Men 
i 2004 købte vi vores nuværende to-
mastet, runde, blå og røde cirkustelt 
med diameter på 20 meter, som også 
bruges ti l sommercirkus. Dett e telt 
er danskproduceret hos Studsgaard i 

Frederikshavn, og det er af samme slags, 
som Zirkus Nemo turnerede rundt med 
på det ti dspunkt. Det har en masthøjde 
på ca. 11 meter, er 314 kvadratmeter, der 
bruges 62 pløkker, og når teltdugen skal 
pakkes sammen, skal der mange kræft er 
ti l, der er nemlig mere end et halvt ton 
dug. Tribunerne ti l teltet i dag er det andet 
sæt tribuner, der er produceret ti l teltet. 
De første var lavet i jern og med vange i 
fuld længde, fra jord ti l 5. række, var de så 
tunge, at 4 mand dårligt kunne bære én 
vange. I dag er de lavet af aluminium, og 
hver vange er delt i to. De personer, der 
har været med ti l at sætt e det op, ved, at 
selvom det i dag er lavet i aluminium og 
to-delt, så er det stadig et hårdt arbejde. 

Udover de nævnte cirkustelte råder vi 
også over en række overnatningstelte, 
samt to modultelte på henholdsvis 6x9 
meter og 6x12 meter, som bruges ti l arti st 
indgang og spisetelt.

Udover de nævnte cirkustelte råder vi 
også over en række overnatningstelte, 
samt to modultelte på henholdsvis 6x9 
meter og 6x12 meter, som bruges ti l arti st 

er danskproduceret hos Studsgaard i 
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Der er sket rigti g meget i Cirkus Flik-Flak 
igennem årene, som I lige har læst. Fra 
at være et lille cirkus i starten og ti l i dag, 
hvor vi kan konstatere, at vi er Danmarks 
største børne/ungdomscirkus. Men uden 

de mange børn og unge samt frivllige 
voksne var det ikke gået sådan. Desuden 
skylder vi en stor tak ti l sponsorer, fonde 
og ikke mindst Odense Kommune.
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Følg Cirkus Flik-Flak og hold dig opdateret på:

facebook.com/cirkus Flik-Flak  
www.cirkusfl ikfl ak.dk
instagram.com/cirkusfl ikfl ak.dk

Se billeder og følg Cirkus Flik-Flak på facebook.com/cirkusfl ikfl ak Cirkuskonkurrence:
Del dit bedste cirkusbillede på Instagram
Brug Hashtagget #Cirkusfl ikfl ak og deltag i konkurrencen om 

4 x 4 billetter til vores Halloween cirkusforestilling søndag d. 28. oktober kl. 14.00
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5·10·15 ÅRS JUBILARER I CIRKUS FLIK-FLAKBESVÆR MED 

MAVEN?
SylliFlor® er et sprødt fiberdrys 
af loppefrøskaller, der hjælper 
til en regelmæssig fordøjelse.

3

2

1

BESTIL GRATIS
VAREPRØVER:

Tlf.: 75 555 777
info@biodanepharma.com 
www.biodanepharma.com
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5·10·15 ÅRS JUBILARER I CIRKUS FLIK-FLAK

SOMMERCIRKUS ER EN TRADITION
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1.  De klovnede Amerikanere
Ellen, Anne, Nicoline, Signe, Lucia, Ina, 
Silke, Ellanora.

2. De stærke matroser
Oskar, Sille S., Sara, Merle, Benjamin, 
Anna, Sille H., Jacob, Rasmus. William, 
Kathrine, Liva, Alfred K., Karla, Alfred M., 
Linus, Alfred H., Ella, Smilla Merle, Toke. 
Ellen, Eva, Salah, Sofi e, Signe.

3. De dansene kæmper
Freya, Johanne, Nina, Dicte, Ida, Elle, 
Maja, Sophie, Emily, Sarah, Kamma, 
Thilde, Thomas, Mejse.

4. Den rullende rævejagt
Katrine, Alma, Inger-Marie, Anna, Astrid, 
Silje, Kara, Ellen, Lærke, Valdemar, Jakob 
Ole, Bertha.

5. Sure snehvide og de 6 dvæge
Anton, Anna, Claes, Vigga, Birk, Kurt, 
Asger, Dagmar.

6. Glowing girls
Agnes, Victoria, Sille, Nikoline, Sigrid, 
Silje, Marie, Siri, Johanne, Mathilde, 
Clara.

CIRKUSPROGRAM 2018
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7.  Bubble up
Vilma, Charlett , Marie, Kristi ne, Bjørka.

8. De døde cirkusar tister
Jasmin, Cecilie, Sofi e, Vigga, Caroline, 
Cecilie, Karen, Emilie, Alba, Noa Sofi e, 
Maggie. Naja, Elvira, Sofi e, Dicte.

9. Smølferne
Line, Britt -Mari, Rosa, Maise, Julia, 
Benedicte, Camille, Isabella, Elva, 
Victoria.

10.  Disco Djævlene
Marius M., Aleksander, Julius, Nord, 
Marius B., Louis, Mikkel, Casper, Villum, 
Arthur.

11.  De jul drilagtige nisser 
      fra hjuleby
Amalie, Majken, Jonas, Marcus, Laura, 
Freja, Freya, Liam, Clinton, Cecilie, Sofus, 
Molly, Asta, Emilie.
Noah, Laura, Rosa, Clara, Mimi, Frida, 
Victor, Kristi an, Frederik.

PAUSE
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12.  De fly vende striber
Kirsten, Sandra, Natali, Kaja, Caroline, 
Naja, Sara.

13.  Old butlers
William, Anton, Phillip, August, Lauge, 
Villads, Storm, Anton, Rasmus, Kaj

14.  Gorillariders
Viola, Knud, Freja, Johs, Elias, Simon.

15.  Funky jonglør
Nikolai, Nicklas, Benjamin, Christi an, 
Julie, Markus, Lærke, Josephine, Samuel, 
Tobias, Johannes, Viktor, Jacob.

16. De musikalske klovne
Iben, Carl Emil, Toke, Johannes, Mathias, 
Gro, Nora.

CIRKUSPROGRAM 2018
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17.  The red devilstick
Frederik, Sigurd, Jonathan, Marius, 
Niels, Johan, Sofus, Jeppe, Aksel, Mads-
Emil, Villads.

18.  Flower power pigerne
Sofi e, Thea, Ida, Elise, Emmelia, Anna, 
Ellen, Solvej, Dagmar, Helena.

19. Far verige sur fere
Noah, Laura, Rosa, Clara, Mimi, Frida, 
Victor, Kristi an, Frederik.

20. Søvn gængerne
Benedicte, Lærke, Maja, Marinella, 
Alma, Solvej, Kajsa, Paula. Olivia, Alicia, 
Freja, Rose, Anna, Marie, Aya-Mai, Ida, 
Tilde, Mathilde.

FINALE



26

GØ
R EN FORSKEL

I løbet af året er der mange forskellige 
opgaver som skal løses i vores cirkus f.eks. 
reparation og fremstilling af nye kostumer, nye 
rekvisitter, kagebagning, stille stole/ borde op til 
arrangementer, fundraising, opstilling af cirkustelt, 
oprydningsdag, en tur på genbrugspladsen osv. 
Derfor har vi brug for frivillige hænder.

Som noget nyt har vi fået en kostumegruppen 
der mødes hele vinteren. De mange deltagende 
børn kræver mange kostumer. Det betyder at 
kostumegruppen løbende fremstiller nye kostumer 
jakker, veste, kjoler mv. Her er der brug for hjælp 
til at sy, både på maskine og i hånden f.eks. sy 
guldbånd på og så skal der syes rigtig mange 
knapper i. Så uanset hvor erfaren du er til at sy, 
kan vi altid bruge din hjælp. Der kan også være 
andre spændende projekter, til dig der er rigtig god 
med en symaskine. 

Vi kan også bruge folk til praktiske opgaver som at 
vaske hylder af, stryge og hænge tøj på plads.
Kostumegruppen mødes torsdag kl. 9-13 og evt. 
onsdage fra kl. 16.30 - 20.30 hvor der vil være 
mulighed for at deltage. Du kommer, blot i det 

omfang du har mulighed for at være der. Det kan 
også lade sig gøre at tage sy opgaver med hjem, 
hvis det passer dig bedre. 

Uanset om du har børn i Cirkus Flik-Flak eller om 
du bare har lyst til at hjælpe os kan du blive frivillig.
I Frivillig Flik-Flak �ere kan du melde dig, når du 
som voksen har tid og lyst til at give en hjælpende 
hånd til Cirkus Flik-Flak. Du bestemmer selv, hvilke 
opgaver du vil være med til at løse. Der vil være 
mange opgaver af 1-2 timers varighed. Vi har 
valgt at have følgende arbejdsgrupper: Systue, 
teknik, værksted, ejendom, myndighed, økonomi, 
forplejning, dokumentation og social . Hvis du 
f.eks. er tilmeldt holdet ”Forplejnings-gruppe”, vil du 
modtage en besked, når vi har brug for hjælp til en 
given opgave. Så kan du herefter selv give tilsagn, 
hvis du vil hjælpe med opgaven. Du kan på vores 
hjemmeside: www .cirkusfl ikfl ak.dk læse mere 
omkring Frivillig Flik-Flak �ere samt tilmelde dig. 
Eller skrive en mail til os på info@cirkusfl ikfl ak.dk 
Det er gratis at være med. Vi håber du kunne have 
lyst til at gøre en forskel og være med i Frivillige 
Flik-Flak �ere, så vi også fremover kan udvikle og 
sikre aktiviteter for børn og unge i Cirkus Flik-Flak

I løbet af året er der mange forskellige omfang du har mulighed for at være der. Det kan 

Bliv frivillige Flik-Flaké
re
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En gruppe på 5 instruktører fra Cirkus Flik-Flak 
besøgte først på året for 3. gang vores cirkusvenner 
i byen Bignona i det sydlige Senegal i Afrika. Målet 
med besøget denne gang var at hjælpe med opstart 
af en cirkusklub for børn og unge i Bignona.
Instruktørerne fra Cirkus Flik-Flak havde forberedt 
og planlagt 14 dages cirkusturne til Senegal med 
hjælp fra Sidy Badji fra foreningen Karambenor 
Danmark. Sidy bor og arbejder her i Odense. 
Foreningen Karambenor Danmark støtter i Senegal 
projekter inden for sundhed, uddannelse og 
landbrug.
Ved de sidste 2 besøg har Cirkus Flik-Flak 
medbragt cirkusrekvisitter, som efterfølgende er 
blevet doneret til den lokale samarbejdspartner 
ADASEC. 
Vi regnede derfor med at børnene/unge, havde haft 
glæde af disse rekvisitter og fået brugt disse.

Både børn og voksne havde været meget 
begejstrede og optaget af vores optræden under 
vores 2 forrige besøg.
For de fl este var det første gang de havde set  en 
cirkusforestilling.
Besøgene i Senegal har været en kæmpe succes. 
Vi har gjort en forskel foruden cirkusaktiviteterne, 
vi har bl.a. været med til etablering af en brønd på 
skolen École Joseph Kouladji Sagna. I Danmark har 
vi indsamlet skoletasker, skriveredskaber, kridt mv. 
og sendt til Senegal.

Tur i 2018:
Vi har aftalt, at vi denne gang ved vores besøg bl.a. 
skal mødes med en gruppe bestående af 4 unge. 
Sammen skal vi træne og lave en fælles forestilling, 
som skal vises på skolerne i byen. Vi håber at få en 
rigtig godt kontakt, og at vi kan besøge de 4 børns 

Cirkus Flik-Flak søger brugte skoletasker, 
skriveredskaber, kridt mv. til skoler i 
byen Bigona i Senegal.

Cirkus Flik-Flak søger brugte skoletasker, Cirkus Flik-Flak søger brugte skoletasker, 

CIRKUS FLIK-FLAK

gør en forskel
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familier.
Det var første dag vi skulle mødte med de 4 unge: 
Mamadou, Sidy, Ibrahima og Amy. Vi skulle mødes 
med dem i deres frokostpause fra kl. 11-15. De var 
bare klar til at begynde cirkustræningen. 

Før vi kunne begynde træningen var der oprydning 
i deres rekvisitter. Alle diabolopinde, svingpoi, 
fl owerstick mv. lå en papkasser og var fi ltret ind 
i hinanden og lignede nærmest spagetti. På et 
tidspunkt besluttede vi at bruge en saks til at klippe 
alle snorene af diabolopindene. Dette hjalp og alt 
blev nu sorteret.
Herefter gik vi igang med træningen og fi k et 
overblik over hvad de unge kunne. 
Inden de skulle tilbage til deres undervisning på 
skolen ca. 3 km væk, skulle vi alle have lidt frokost 
på i lille restaurant.

Som I måske ved er sproget i Senegal, fransk. 
Da ingen af os kan fransk gav det indimellem lidt 
udfordringer sprogmæssigt, men i cirkus kan man 
klare sig med lidt engelsk og kropssprog. Med dette 
kan vi næsten klare alt.
Efter spisningen fi k vi lavet aftalte om at mødes de 
næste dage til cirkustræningen. Det viste sig dog at 
være lidt vanskeligt, da de også skulle passe deres 
skole. 
Vi aftalte, at vi næste dage ville komme og besøge 
dem på deres skole. 
Når der kommer gæster er det meget formelt 
og vi startede med at blive budt velkommen af 
skoleinspektøren. Herefter var vi rundt i klasserne 
hvor der i fl ere var over 60 unge. Vi fi k her fortalt 
om Danmark og fi k vist vores jonglerings kunden. 
Hvilke bragte vild jubel. 
I de næste dage mødtes vi 1 – 2 gange hvor vi 
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trænede sammen med de 4 unge. 
Flere af dagene var der rigtig mange elever på 
skolen, som ikke var taget hjem fra skole på grund 
af os. Vi begyndte med akrobattræning, hvilket er 
lidt svært med 200-300 tilskuere, som gerne vil 
deltage. Det lykkes efter lidt tid at få øvet nogle af 
de ting som skal indgå i den endelige forestilling. 
Vi fi k lavet aftale omkring besøg hos de unges 
forældre. En havde en butik med skolebøger, 
kopicenter og computerskole med rigtig gamle 
computere, som vi nok ville have kasseret for længe 
siden. To var gymnasielærere og en havde en 
meget lille købmandsforretning med få varer.
Disse besøg gav lige stof til eftertanke i forhold til 
vores overfl od i Danmark.   
I løbet af vores besøgt i Bigona var vi på fl ere 
skolebesøg. Vi var med i rismarken og på besøg 
i en sundhedsklinik, hvor der lige var blevet født 2 
piger, som blev opkaldt efter vores 2 instruktører 
Laura og Othilie.
Alle steder som vi besøgte blev vi rigtig godt 
modtaget og fl ere steder spiste vi sammen med 
familien.
Som afslutning på vores turne var dagen kommet, 

hvor vi skulle optræde med vores fælles 
cirkusforestilling. Første forestilling blev på skolen 
École Joseph Kouladji Sagna, hvor over 1000 
elever går. Alle var klar til at give sig 110 %. 
Iført cirkustrøjer begyndte vi alle med et fælles 
akrobatiknummer efterfulgt af jonglering, diabolo, 
klovnenummer, trylleri, svingpoi, et-hjulede cykel 
og alt forløb godt. Alle publikummer var meget 
begejstrede.  Efter første forestilling skulle de unge 
igen i skole fra kl. 15-17 men inden kunne vi lige 
nå at få lidt mad på en af de små restauranter nær 
skolen. Denne gang fi k vi ris med gedekød.
Den sidste forestilling i Bigona blev også et 
tilløbsstykke. Igen en fl ot forestilling udført af de 4 
unge og os 5 fra Cirkus Flik-Flak.
Turen blev en kæmpe oplevelse, som vi alle får 
med hjem i vores rygsæk. 
I Bigona er der en gruppe børn/unge som så småt 
er begyndt deres egen cirkustræning. Bl.a. har de 
optrådt til nationaldagen med svingpoi.
I Cirkus Flik-Flak vil vi gerne være med til at 
sætte yderligere skub i Cirkusklubben i Bigona. 
Vi besluttede derfor i januar at invitere de 4 unge 
og en voksen til at deltage i vores cirkusuge her i 
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Danmark i uge 31.
Turen til Danmark skulle gerne være med til at give 
inspiration, så de unge får rigtig mange ideer, til 
hvordan man træner og sætter gang i deres egen 
cirkusklub.
Desværre går tingene ikke altid så let i Afrika. De 
unge har i januar søgt ID-kort, som de skal bruge 
for at kunne få udstedet pas og visa.
Her d. 12. juli har de stadig ikke fået deres Id-kort, 
hvilke betyder at vi desværre har måtte afl yse deres 
besøg hos os.

Når papirerne er i orden, vil vi forsøge at arrangere 
et nyt besøg for dem i Cirkus Flik-Flak.
Da pengene er meget små i Senegal, vil vi i Cirkus 
Flik-Flak forsat indsamle brugte skoletasker, 
skriveredskaber, kridt mv. samt midler til nyt 
sundhedscenter.
Vil du hjælpe med økonomisk bidrag, så modtages 
dette på mobilpay 20684883 mærket ”Senegal” 

Her d. 12. juli har de stadig ikke fået deres Id-kort, 
hvilke betyder at vi desværre har måtte afl yse deres 
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Odense Afdeling
Albani Torv 2
5000 Odense C
Tlf. 45 12 08 10 
danskebank.dk

Rengøringsfirmaet

Virena
ERHVERVSRENGØRING

Tlf. 66 10 00 60 ·  Græshaven 13 · 5320 Agedrup
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At arrangere sommercirkus for ca. 240 børn 
og unge og kunne afslutte ugen med 
nogle meget fl otte forestillinger kan kun 
lade sige gøre, fordi vi har så mange 
engagerede medhjælpere, 
som har bidraget med stort og småt.
Planlægningen af denne uge starter tidligt, 
og allerede i foråret begynder systuen 
med deres store arbejde med kostumerne, 
gamle skal efterses og repareres og nye skal 
sys. Under cirkusugen er de altid klar til at lave 
tilpasninger, sy knapper i og meget mere. En stor 
tak til hele systuen for dette arbejde.
Samtidig skal der selvfølgelig også lyde en 
stor tak til køkkenholdene for dejlig mad, og til 
kagebagere og kioskpassere. 
Ligeledes takker vi selvfølgelig også vores 
sponsorer/annoncører og glade givere af 
økonomisk støtte. 

En stor tak gælder 
selvfølgelig også alle 

forældrene, som gennem hele 
ugen har hjulpet med praktiske 

opgaver, f.eks. opsætning af cirkus-telt og tribu-
ner samt ikke mindst dem der har hjulpet med 
oprydning og rengøring. 
En stor tak skal også lyde til orkesteret for at 
spille rigtig live musik samt deres glade humør.
Sidst men ikke mindst en meget stor tak til alle 
vores frivillige instruktører og artister, som med 
gåpåmod, udholdenhed og begejstring igen i år 
har skabt en stor forestilling. 

Amalie Søndergaard Thomsen, Andreas Breilev, Anna 
Stentebjerg Andersen, Anne Hjul Johannessen, Anne-Gerd 
Bonde, Ann-Karina Mouritzen, Aske Rugberg Andersen, 

Berit Klein, Bjarne Jensen, Bodil Toftdahl, Britt-Mari Andersen, Carl-Emil Haarder, Christian 
V. Lorenzen, Christina Hammer Sievertsen, David Robert Walcher, Elin Bonde, Ellen Terp, 
Elsebeth Cohrt, Emilie Flensbak Jørgensen, Felicia Vognsgaard Hjernø, Frederik Breilev, Freja 
Hertz Christensen, Helena Madsen, Hjalte-Bastian Kongpetsak Vinther, Jacob Lykke Jensen, 
Jonas Mølgaard Eriksen, Katrine Bang, Katrine Ejlerskov, Kirsten Langkilde, Laila Mortensen, 
Lars Christoffersen, Lasse Jensby, Lasse Frederiksen, Line Frederiksen, Lena Runge, Lone 
Salomonsen, Marianne Strunk, Mathilde Bailey Hass, Mette Toftdahl, Michael Anker Hansen, 
Mikkel Kaslund Nielsen, Mohammed Mahmudi, Mona Fofanah, Morten Christensen, Nete 
Hoffmann, Nicklas Breckling, Nikolai Thomsen Søndergaard, Nikoline Kauffeldt Esbjerg, Noah 
Schøsler Pedersen, Peer Ørsted, Rasmus Valentin Kej, Rasmus Emil Hegner Nielsen, Sander 
Brix Arge Malmberg, Sanne Christoffersen Dam, Simon Amtrup Andersen, Stefan Rungstrøm, 
Stig Højmark Jensen, Søren Elmer, Tina Rasmussen, Tommy Hardam, Tove Møberg, Trine 
Larsen, Tut Madsen, Vivi Valdemar Lorenzen.

STUUR STUUR

TAK

TAK TIL
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Support kan 
man ikke få 

nok af 
Det ved de i Cirkus Flik Flak

Med FynskSupport kan du støtte Cirkus Flik Flak  
økonomisk gennem dit el- og gasforbrug - uden  

det koster dig ekstra. Energi Fyn betaler! Tilmeld 
dig FynskSupport på fynsksupport.dk.

Energi Fyn

har i år udbetalt

1,1 mio. kr. til

fynske klubber

og foreninger

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00 
www.energifyn.dk
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i
CIRKUS TIL ALLE!

Glæden og fascinationen ved 
cirkus rammer alle. Uanset 
alder bringer artisteri og gøgl 
smilet frem og får troen på 
det magiske og fantastiske 
til at vokse.
Cirkus FlikFlak er Danmarks 
største og ældste børnecirkus. 
Vi laver hvert år fl ere 
forskellige forestillinger med 
både klassiske og nye cirkus-
numre i fl otte kostumer og med 
masser af fest og humør. 

VIL DU VIDE 
MERE
om CIRKUSFORESTILLINGER  
eller CIRKUSWORKSHOPS, 
så kontakt os her: 
Tlf. 20684883
mail: info@cirkusfl ikfl ak.dk
www.cirkusfl ikfl ak.dk
vi bor her:
Herluf Trolles Vej 138
Odense SØ.

BLIV ARTIST 
FOR EN DAG 
MED HJÆLP FRA CIRKUS FLIK-FLAKS 
ARTISTER KAN DU NU LÆRE ENKLE 
TRIKS OG CIRKUSNUMRE.

Vi underviser børn og voksne i alle 
de klassiske cirkusdiscipliner; 
et-hjulet cykel, jonglering, akrobatik, 
linedans, djævlestok, balancetricks 
og meget, meget mere.
Har du en artist i maven, og har du 
lyst til at prøve kræfter med 
cirkuslivet, så kontakt os 
og book en cirkusworkshop.
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CIRKUS TIL ALLE!

BESTIL 
en forestilling
Hvert år tilbyder vi helt nye 
forestillinger. Vi sammen-
sætter truppen, så forestill-
ingen passer til netop jeres 
arrangement. FlikFlak har 
børneartister 
i alle aldre (6 – 25 år). 

Da mange af vores artister er
skolesøgende, optræder vi 
normalt kun i weekender, 
aftener samt i alle skoleferier.
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Cirkussang
Melodi og tekst: Erling Hjernø

Vi sir farvel og tak
her fra Cirkus Flik-Flak
stjerner og klovne, alle var vi med
her i Cirkus Flik-Flak

Tak ti l jer alle under cirkusteltets tag
det er på grund af Jer, at det blev en dejlig 
dag. Cirkusdirektøren smiler og er 
stolt, han er nemlig glad når billett erne 
bliver solgt.

Omk.::

Vi jonglerer med det hele
står på hovedet gang på gang
nu siger vi farvel mens vi synger vores 
sang, verdens bedste cirkus det kan I tro
ti k tak snik snak kongkrislafekt og mik 
mak, zig zag ja tak, her er Cirkus Flik-Flak

Vi sir farvel og tak
her fra Cirkus Flik-Flak
stjerner og klovne, alle var vi med
her i cirkus
her i cirkus
her i Cirkus Flik-Flak

TAK FOR DENNE GANG


