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Østerbro 12-14   5000 Odense C
Telefon: 66112133

Essen 22
6000 Kolding
Tel. 7637 6000
jto@jto.dk
www.jto.dk

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 
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Højtærede publikum
Det er med stolthed, at vi igen i år kan 
præsentere Cirkus Flik-Flak´s fantasti ske 
børne- og unge arti ster. Cirkus er alt 
det, vi drømmer om – magi, skønhed og 
spænding.
Cirkus taler ti l alle sanser og alle aldre.

Cirkus Flik-Flak er stedet, hvor der er 
plads ti l at børn/unge kan udvikle sig. 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 træne. Arti steri kan dyrkes 
på alle niveauer, derfor kan alle være 
med, og alle kan fi nde en akti vitet, 
som de kan være med i, optræde 
med og gøre ti l et 
arti stnummer. 

Det opøver god 
motorik, giver 
sund moti on og 
fremmer leg, 
sanselighed og 
kreati vitet. 

Og ikke mindst - Cirkus er et 
internati onalt sprog.

Arti steri er katalysator for integrati on, 
moti vati on og inkludering. 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. De kan overfor et spændt 
publikum præsentere deres nummer i 
manegen og derved opleve  spænding 
og være med ti l at sprede livsglæde.

I Cirkus Flik-Flak har vi et stort ønske:  
Vi godt kunne bruge din hjælp!
Alle i Cirkus Flik-Flak er frivillige, dvs. 
unge/voksne hjælper som instruktører 
eller man syr kostumer, står i boder, laver 

mad og mange andre ti ng. 
Uden frivillige kunne Cirkus 
Flik-Flak ikke eksistere. Du 
kan blive en fast del af Cirkus 
Flik-Flak´s frivillige fællesskab 
og derved være med ti l at gøre 
en stor forskel. 

Kære
cirkusvenner
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Lyd og lys.............................................................Sander Malmberg, Lasse Frederiksen 
Kostumer..........................Tove Møberg, Mona Fofanah, Estrid Pedersen, m.fl. 
Foto....................................................................Brian Lichtenstein og Tommy Hardam 
Cirkusprogram.........................................................Olga Jakobsen og Tommy Hardam

Cirkusdirektør.................................................................Tommy Hardam
Sprechstallmeister....................................Aleksander Bondar Jakobsen

ORKESTER 
Orkesterleder Elsebeth T. Cohrt 
Tværfløjte .................................. Mette og Anne       
Klarinet ...................................... Trine  og Sophy
Saxofon ........................................... Aske og Stig 
Euphonium ............................................ Jacob J.
Trækbasun ................................................. Bodil 
Trompetist ....................................... Jacob K.

Klaver ....................................................... Felicia 
Guitar ........................................ Lasse  og Jeppe
Bas ................................................. Rasmus Emil 
Trommer ..................................................... Peer 
Percussion ................................................ Stefan
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I Høj faglighed - også i 
håndværk, musik og kunst 
www.steinerhf-odense.dk

Steiner HF

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 for alle!

Cirkus Flik Flak kombinerer 
på fornemste vis noget af 
det bedste ved tilværelsen. 

Cirkus, der er for alle - store 
og små, unge og gamle - og 
så dansk foreningsliv, når 
det er allerbedst. Derfor 
er jeg meget beæret over 
at få lov til at skrive denne 
hilsen. 

Min kærlighed til Cirkus 
har været stærk hele livet. 
Mine 28 år på landevejen 
med Cirkus Dannebrog har 
givet mig helt fantastiske 
oplevelser i både ind- og 
udland. 

I dag arbejder jeg tæt 
sammen med en forening, 
der arbejder med de 
samme værdier som Cirkus 
Flik Flak - nemlig Flying 
Superkids. Det er fantastisk 
inspirerende at opleve

 

favnende, glade og dygtige 
mennesker, der finder 
sammen i fællesskabet om 
at gøre noget for og ikke 
mindst sammen med unge 
mennesker.
Cirkus Flik Flak giver 
ungerne dejlige oplevelser, 
godt fællesskab, selvværd 
og selvtillid.
Det er det vigtigste, men 
hvem ved, det kan også 
være, at Cirkus Flik Flak 
er med til at vande et par 

artistspirer, der ender med 
at vælge den karrierevej, 
der i mange år har givet 
mig et spændende og 
lykkeligt liv. 

Tak for jeres flotte arbejde 
og held og lykke med jeres 
mange forestillinger.

 
Jimmy Enoch 
De bedste hilsner
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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 lmelde jeres 
barn ti l at deltage.

•  Tirsdag kl. 17.30 – 19.00 
   for 7-10 årige
•  Tirsdag kl. 19.00 – 21.00
   for unge
•  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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Markus– JonglørDet er mit fjerde år i Cirkus Flik-Flak. Jeg har været på 

Jonglør-holdet alle år, undtagen første år, da var jeg klovn. 

Jeg er med, fordi jeg synes det er sjovt – og så får man 

nye venner og fællesskaber.
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5·10·15·20·25 ÅRS JUBILARER I CIRKUS FLIK-FLAK

Kontakt os for information og vareprøver
Biodane Pharma A/S · Staushedevejen 10 · 6621 Gesten · Danmark
Tlf. +45 75 555 777 · info@biodanepharma.com · www.biodanepharma.info

BØRN I BALANCE
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5·10·15·20·25 ÅRS JUBILARER I CIRKUS FLIK-FLAK

SOMMERCIRKUS ER EN TRADITION
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1. Velkomst:
Elvira, Iben, Sille, Tilde, Vigga.

2. Afrikas orange stjerner 
(Senegal)
Alfred, Alma, Anna, Asger, Astrid, Clara, 
Dicte, Ella, Emilie, Frida, Helena, Mads, 
Mathias, Naya, Rachel, Rasmus, Salah,
Sander, Signe, Siri N, Siri O, Sofi e, Toke, 
Valdemar.          
                

3. De Canadiske kugler (Canada)
Aksel, Anna, Benedicte, Camille, Emilie, 
Emmelia, Julia, Kamma, Nord, Rosa, 
Sara.

4. Solens Japanske døtre (Japan)
Andrea, Caroline, Ellen, Kaja, Naja.

                     
5. Ghanas show crew (Ghana)
Anna, Emilie, Ida, Karla, Maisatou, 
Merle, Naja, Sigrid Sofi e, Solvej, Sophia, 
Vigga.

6. Rejsekammeraten 
(Regnbueland)
Carl-Emil, Dagmar, William, Valdemar.

C I R K U S P R O G R A M 2 0 1 9
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7. De 11 monsieur diabolo de Paris 
(Frankrig)
Albert, Alfred, Casper, Hamid, Jacob, 
Jeppe, Julius, Marius, Mikkel, Oskar, 
Raphael.

8. Hullahulla pigerne  (Hawai)
Anna, Astrid, Bella, Dagmar, Kathrine, 
Sabine, Sigrid, Silje, Sofi a, Vilma.

9. Inuitterne (Grønland)
Anton, Aske, Claes, Clara, Johannes, 
Laura, Lærke, Markus, Rasmus, Tobias, 
Viktor, William.

10. Stærkemænd og damer 
(England)
Alfred, Alma, Ella, Frederik, Lukas, Mads, 
Simon, Toke.

11. Faraoens døtre (Egypten)
Alma K., Alma S., Asta, Britt -Mari, 
Charlett , Ida Marie, Viola.

Pause:

C I R K U S P R O G R A M 2 0 1 9
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S O M M E R C I R K U S  2 0 1 9
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S O M M E R C I R K U S  2 0 1 9
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12. Space girls (USA)
Bertha, Caroline, Cecilie, Elva, Johanne, 
Marie, Mathilde, Mille, Nana, Smilla 
Merle, Thilde.

13. Safaritur Stylter (Kenya)
Astrid, Dicte, Ida, Maise, Maja, Mille, 
Nina, Solveig, Victoria.

14. På Fisketur (Regnbueland)
Anna, Birk. Clara, Freja, Josefi ne, Lærke, 
Mathias.

15. Karneval i Rio (Brazilien)
Alba, Caroline, Ellen B., Ellen P., Eva, 
Inger-Marie, Katrine, Nikoline, Olivia, 
Sille, Solvej.

16. Zainan Zu (Kina)
Agnete, Alfred, Amalie, Bertram, 
Carl, Ellanora, Freya, Frida, Ida, Ina, 
Line,Mathilde, Natali, Olivia, Rose, Signe, 
Sofi a.
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17. De Russiske Kosakker 
(Rusland)
Kristi an, Louis, Noah, Sophie, Victor.

18. De vilde piger fra Litauen 
(Litauen)                   
Agnes, Anne, Caroline, Dicte, Johanne, 
Maggie, Mejse, Nicoline, Silje, Silke.

19. Mamarias Pizzaria (Italien)
Arthur, Asta, Benedicte, Freja, Jasmin, 
Majken, Marcus, Molly, Samuel.

20. Den Kongelige Livgarde 
(Danmark)
Anton, August, Johan, Jonathan, Kurt, 
Lauge, Mads-Emil, Niels, Ott o, Phillip, 
Sigurd, Villads.

Finale
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GØR EN FORSKEL

I løbet af året er der mange forskellige opgaver 
som skal løses i vores cirkus. Der skal fremstilles 
nye kostumer, og brugte kostumer skal repareres. 
Der skal måske laves nye rekvisitter. Der skal evt. 
stilles stole/ borde op til forskellige arrangementer 
og bages nogle kager.  Opstilling af cirkustelt og en 
dag hvor vi får ryddet op i alle vores ting. Måske en 
tur på genbrugspladsen osv. .  Der er også brug for 
hjælp til at søge de forskellige fonde om bidrag til 
cirkus.
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 men også i hånden. F.eks. 
når der skal syes guldbånd på, og ofte skal der 
syes rigtig mange knapper i. Vi kan altid bruge din 
hjælp, uanset hvor erfaren du er til at sy. Der kan 
også være andre spændende projekter til dig, der 
er rigtig god på en symaskine. 
Vi kan også bruge folk til praktiske opgaver som 
at vaske hylder af, stryge og hænge tøj på plads. 
Kostumegruppen mødes torsdage 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 med. Man må 
også gerne 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 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 det 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 kan. Du kan på vores hjemmeside: 
www.cirkusflikflak.dk læse mere omkring Frivillig 
Flik-Flak´ere samt tilmelde dig. Eller skrive en mail 
til os på info@cirkusflikflak.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.

Bliv frivillige Flik-Flakére
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Islandsturneen var en hammerfed oplevelse med en homogen gruppe, 
der forstod at hjælpe hinanden og glædes over fælles input.
Skrevet af Tut Madsen

Flik-Flak på  Flik-Flak på  Flik-Flak på  

En fl ok unge og lidt ældre opti misti ske og 
humørfyldte mennesker mødtes på Odense 
Banegård, alle deltagere i Cirkus Flik-Flaks 
sommerturnetrup, og snart hoppede de på 
toget ti l Kastrup. ”Har du husket din mobil?” 
Ingen glemte selvfølgelig den livsnødvendige 
elektroniske dims, der i vigti ghed placeres 
på lige fod med mad og drikke. Selv uden, 
endog med et ugyldigt pas, kan man komme 
ti l Island, men uden mobil … nej da, uden 
mobil er man ingenti ng. Dens funkti oner er 
utallige: at tale/skype med mor, sende sms og 
fotos, læse nyheder/e-bøger, fi nde info og vej, 
dokumentere vitti  gheder/dumheder. Der likes, 
deles og snapshott es ti l den store guldmedalje, 
ellers kan ingen i verden jo vide, at man er i 
Island på turne med Cirkus Flik-fl ak.
Således trygge og veludrustede med mobil i 
lommen eller nok snarere i hånden boardede 
alle fl yet og landede ved midnatsti d, mens 

solens sidste stråler brød gennem de 
smådryppende skyer på Island, hvor de blå 
lupiner gror som tæpper på de mosdækkede 
gamle lavamarker. En islandsk bussemand 
fragtede os ti l Mosfellsbær, hvor vi på 
vaskeægte spejdermaner organiserede os på 
bløde sofaer, hårde underlag eller oppustelige 
luksusmadrasser i to små sammenhængende 
akti vitetshuse. Et tredje lille hus omdannedes 
ti l køkken, vel at mærke uden komfur, ovn eller 
køleskab. Et lånt kogeblus og en elkedel gjorde 
dog underværker, og de fl este havde også en 
stol ti l rådighed under indtagelse af velti llavede 
primi-rett er. Heldigvis var samtlige deltagere 
gjort af et yderst velfungerende socialt stof 
med stor forståelse for mangel på normale 
bekvemmeligheder, og på intet ti dspunkt 
var der optræk ti l ukvemsord eller slagsmål. 
Mosfellsbærs unikke svømmehal i baghaven 
kompenserede fuldt ud for de skrabede 
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Flik-Flak på  Flik-Flak på  Flik-Flak på  Flik-Flak på  Flik-Flak på  Flik-Flak på  IslandIslandIsland
køkkenfaciliteter. Den fristede med varmt vand 
mellem 4 og 43 grader og en rutsjebane – og 
så naturligvis grati s wi-fi .
I Mosfellsbærs kæmpehal væltede det ind med 
små islandske børnehavebørn og nogle lidt 
større. Turneens første foresti lling var dømt 
succes, før den overhovedet trak forhænget 
fra, for islændinge er sukkergrise og vilde 
med popcorn og søde sager som slushice og 
candyfl oss. Fakti sk startede kun en af turneens 
fem foresti llinger ti l planmæssig ti d af den 
simple grund, at det halve publikum stod i kø 
for at lægge islandske kroner i vores kasse. 
Men nøj, hvor sådanne slikmunde altså sviner 
med popcorn, bægre og candyfl osspinde! 
Heldigvis var alle arti ster eft er en fantasti sk 
præstati on i manegen fænomenalt 
dygti ge ti l at hjælpe med oprydning eft er 
sukkergrisebasserne. Stor ros fortjener de også 
at indkassere for lynhurti g opsætning.
Med primiti ve kulinariske ti lberedelsesforhold 
var det en sand fornøjelse at besøge 

KFUM’s drengesommerlejr i Vatnaskógur, 
hvor kun få vrængede næse af den lækre 
fi skeanretning. Disse få tog ti l gengæld godt 
for sig af eft ermiddagsforfriskningens boller 
og kager samt pastasalaten ti l aft ensmaden. 
Sommerlejrens drenge var synligt begejstrede 
for Cirkus Flik-Flak, både 

IslandIslandIsland
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for foresti lling og grati s candyfl oss, mens vi 
jublede over sæbekassebilvæddeløb, rotur og 
pedalfræs på vandcykel. Enkelte fi k en mega 
våd buksebag den dag.
Fra Mosfellsbær fortsatt e turneen ti l 
foresti lling i Hveragerði og derpå overnatning 
i et mindre klubhus eller den store, mørke, 
kolde hal i Hvolsvöllur, inden vi satt e kurs mod 
Vestmannaeyjar. Under sejlturen kastede solen 
sit bløde aft enlys på de fantasti sk smukke 
vulkanøer, der rejser sig midt i havet som 

grønne frodige kolosser, hvor ingen mennesker 
bor, men hvor søpapegøjer og måger kriges 
om pladsen. På Heimay, eneste beboede ø i 
øgruppen, overnatt ede vi i to klasseværelser 
på Hamarsskóli, tæt og socialt på gulvet 
mellem madrasser, sko, udpakkede kuff erter 
og slikproviant. Til gengæld rådede vi over hele 
skolekøkkenet. Sand luksus for køkkenholdet, 
også den dag tjansen bestod i anretning af 
donerede kyllinger fra en af øens restauranter. 
Og mere luksus: fri adgang ti l svømmehal. Et 
varmt bassin forventes på Island, der trækker 
veksler på undergrundens termiske energi, 
alle steder nød vi godt af disse islandske 
varmtvandsti lbud. Bedst og mest oplevelsesrig 

var dog den dag, hvor vi vandrede op, op og 
att er op gennem Hveragerðis særprægede 
fj eldnatur, hvor det sydede og boblede i 
åbne huller med spilkogende vand eller 
mudder, og kridhvide dampskyer bølgede 
op mod den blå himmel. Eft er en ti mes 
vandring fandt alle det kanon afslappende 
at slænge deres svedige kroppe i åens 
legemsvarme vand. Oh wellness at sidde 

der in the middle of nowhere på åens bund 
med rindende vand.
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På Heimay er det et turistmæssigt krav at 
besti ge Eldfell, vulkanen, der i 1973 pludselig 
tændte af og lagde øen øde i et halvt år. 
Mens sprutt ende fl ammer og ildkugler fl øj 
mange meter ti l vejrs, løb glødende lava ud 
fra jordens indre og gjorde Heimays areal 
større og havn bedre. Flere end 400 huse 
blev desværre totalt begravet i kulsort aske. 
Cirkus Flik-Flak oksede op på toppen og blev 
dybt fascineret af såvel udsigt over hele øen 
som de mangefarvede sten, der nu dækker 
den sovende vulkan. På toppen blærede nogle 
sig med deres cirkuskunster, mens andre 
nøjedes med at sti kke klør fem ind i de stadig 
varmeafgivende huller, lidt skræmmende.
Mindst 500 ti lskuere overværede arti sternes 

fremragende toppræstati oner på Heimay, 
og det bøff ede godt i candyfl oss-kassen. 
Islandsturneen var en hammerfed oplevelse 
med en homogen gruppe, der forstod at 
hjælpe hinanden og glædes over fælles 
input. Alle foresti llinger var vellykkede, 
vulkanmuseerne var spændende og 
informati ve, og wi-fi  fungerede storartet. 
Kombinati onen af primiti ve og mere 
brugervenlige forhold på opholdsstederne 
opfyldte deltagernes forventninger om en 
superturne. Tusind tak ti l alle. Kun på et punkt 
burde vi indsende en klage ti l det islandske 
parlament: Da vi tog på udfl ugt ti l Islands 
største seværdigheder, Þingvellir, Gullfoss og 
Geysir, silede regnen ned den slagne dag! Øv! 
Resten af ti den skinnede solen.
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Marianne 

– Orkester, Klovn, Praktisk medhjælper

Det er første gang jeg er med, så jeg skal fi nde mine ben. 

Mit barnebarn var med for første gang sidste år, og da fi k 

jeg sådan lyst til at være med. Jeg besluttede at jeg ville 

lære spille på en harmonika som jeg har arvet. Den har 

jeg spillet på siden februar, bare med henblik på at skulle 

være med her. Stemning her er helt vildt fantastisk; jeg 

føler mig virkelig hjemme. Jeg tror jeg har noget klovn i 

generne, på en eller anden måde.
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Odense Afdeling
Albani Torv 2
5000 Odense C
Tlf. 45 12 08 10 
danskebank.dk

Rengøringsfirmaet

Virena
ERHVERVSRENGØRING

Tlf. 2 1 4 9 4 9 8 3  ·  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 syes. 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. 

Anna, Anne, Andreas, Anne-Gerd, Ann-Karina, Aske, Berit, Bjarne, Britt-
Mari, Christina, David, Elin, Emilie, Estrid, Freja, Helena, Jacob, Jonathan, 
Katrine, Kirsten, Laila, Lasse, Line, Maisatou, Marianne Sch., Marianne S., 
Michael, Mikkel, Mona, Morten, Nete, Noah, Sander, Sanne, Sebastian, Solvej, 
Thorbjørn, Tina, Tommy, Tove, Trine, Tut. 

STUUR STUUR

TAK

TAK TIL
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JOURNALISTIK 
POLITISK
DESIGN 
MUSIK  
LIT TERATUR  
TEKSTIL

www.r hskole.dk

 
& MELLEMØSTEN

  PERSPEKTIV & USA

  
& INNOVATION

  
& HÅNDVÆRK

& PERFORMANCE

& HORISONT

STUDIETUR TIL ISRAEL/PAL ÆSTINA

STUDIETUR TIL SYDSTATERNE

STUDIETUR TIL BRASILIEN

STUDIETUR TIL SYDAFRIKA

STUDIETUR TIL SYDAFRIKA

STUDIETUR TIL MEXICO

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!
Fra den 29. august 
afholder Cirkus Flik-Flak 
børnecirkusfestival her i 
Odense. Børne/
ungdomscirkus fra hele 
landet vil her mødes til 
en fantastisk weekend 
med masser af 
forestillinger og 
worksshops.

Festivalen starter fredag 
med forestillinger for 

børnehaver/SFO. Her vil 
der om eftermiddagen 
være artisteri udført af 
deltagende børn og 
unge.

Lørdag den 31. august 
kl. 13-17 er der åbent 
for publikum på pladsen 
hos Flik-Flak. Her vil der  
hele eftermiddagen blive 
vist cirkusforestillinger 
og lavet masser af 

cirkusaktivitet. 250 børn/
unge fra børnecirkus fra 
hele landet glæder sig til 
at vise deres fantastiske 
forestillinger.

Så har du lyst til at få en  
fantastisk 
cirkusoplevelse, så mød 
op til Danmarks sjoveste 
Børnecirkusfestival.

CIRKUSFESTIVAL HOS FLIK-FLAK 
fra den 29. august til den 1. september 2019
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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 til 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 billetterne 
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
tik 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


