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Kæ
re publikum

For 33, gang kan 
Cirkus Flik-Flak 
byde velkommen ti l en 
fantasti sk cirkusforesti lling 
med fantasti ske arti ster i et fantasti sk 
cirkustelt!

Igennem de sidste måneder har vi 
gået og ventet på udmeldinger vedr. 
sommerakti viteter for børn og unge 
pga. Covid19.

Vi var heldige at få grønt lys fra 
Sundhedsmyndighederne, og vi har 
fået de retningslinjer, som vi skal følge. 
Dett e betyder at vi i år er færre arti ster 
nemlig 140 medvirkende børn og unge 
i foresti llingen.
Som I nok også kan se, skal vi holde 
afstand, hvilket betyder at vi kun kan 
være 1/3 publikum i cirkustelte. Når 
dett e er sagt, er vi meget glade for, 
at vi også I år kan give de deltagende 
børn og unge en uforglemmelig 
oplevelse i Cirkus Flik-Flak. Børnecirkus 
handler om at sprede glæde. Først 
blandt arti sterne, instruktører og 

andre hjælpere – dernæst 
for alle jer publikummer 

i cirkusteltet. Glæd jer ti l at 
møde årets arti ster i farvestrålende 

kostumer. Lyt ti l cirkusmusikkens 
stemningsfyldte toner. Lad jer 
imponere af arti sternes kunstneriske 
formåen i rampelysets skær. Giv dem 
alle, store såvel som små, en klapsalve, 
der får teltdugen ti l at blafre.

Hvad venter vi på?

Lad fanfaren lyde, så foresti llingen 
kan begynde. 

Velkommen og 
rigti g god fornøjelse!
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Lyd og lys .................. Sander Malmberg, Lasse Frederiksen og Christian V. Lorenzen
Kostumer..........................Tove Møberg, Mona Fofanah, Estrid Pedersen, m.fl. 
Cirkusprogram.........................................................Olga Jakobsen og Tommy Hardam

Cirkusdirektør ............................................................... Tommy Hardam
Sprechstallmeister .................................................. Alfred Henriksen

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

Klaver ...................................................... Amalie
Guitar ........................................ Lasse  og Jeppe
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 

Made in Odense, Denmark
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10.
KLASSE

Læs mere på rss-odense.dk

Rejser
Musik
Iværksætteri
Drama
Møbeldesign
- og meget andet

Følg Cirkus Flik-Flak og 
hold dig opdateret på:
• facebook.com/cirkusfl ikfl ak 

• www.cirkusfl ikfl ak.dk

• instagram.com/cirkusfl ikfl ak.dk

Se billeder og følg Cirkus Flik-Flak på 
facebook.com/cirkusfl ikfl ak

Del dit bedste cirkusbillede på 
InstagramBrug Hashtagget 
#Cirkusfl ikfl ak
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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 
oparbejdet 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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Essen 22
6000 Kolding
Tel. 7637 6000
jto@jto.dk
www.jto.dk
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LÆS MERE steinerhf-odense.dk

”Man får en utrolig god skolegang, 
og man bliver rig på oplevelser.”
- ANNA LAURINE 2. HF -
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CIRKUS, GØGL OG SJOV 2020/2021
I denne sæson vil Cirkus Flik-Flak præsentere jer for en række arti ster og trupper. Vores 
mål med arrangementet er at formidle positi ve samværsrelati oner ved at give børn, 
unge og voksne en uforglemmelig cirkusoplevelse. Det vil være i form af forskellige 
foresti llinger samt eft erfølgende mulighed for selv at prøve cirkuskunsten. Kom og 
se, hør og vær med, når cirkusfolket indtager Odense med gøgl, klovneri og komik. Vi 
lukker dørene op for et program fyldt med gøglere og arti ster – velkommen ti l Cirkus, 
Gøgl og Sjov i Cirkus Flik-Flak.

SPILLESTED: Alle foresti llinger a� oldes indendørs i Cirkus 
Flik-Flak´s cirkusbygning Herluf Trolles Vej 138, 5220 Odense SØ.

Billetbesti lling:
Billett er ti l foresti llingerne besti lles på vores hjemmeside www.cirkusfl ikfl ak.dk

Cafe:
Ved alle arrangementer er vores cirkuscafe åben med salg af forfriskning, popcorn, 
sluch-ice mv.

Halloween CIRKUS
Søndag d. 25. oktober kl. 14.00
Børnecirkus fra hele landet laver Halloween 
foresti lling for hele familien! Stuurt stuurt 
nummer i lille manege!
Vi kan byde jer velkommen ti l en fantasti sk 
Halloween cirkusforesti lling for børn i alle 
aldre.
Foresti llingen byder på svævende skelett er, 
fantasti ske tryllehekse og masser af 
akrobatt rolde. En ny og spændende 
foresti lling, hvor foresti llingens tema er 
Halloween med inspirati onen hentet fra 
cirkusverdenen.
Arti sterne fra børnecirkus fra hele landet vil 
bl.a. trylle, jonglere, optræde som ethjulede 
cykelarti ster og det hele krydres med musik 
og gags.
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Søndag d. 15. november kl. 14.00
Med tempo og fart fremføres utrolige cirkustricks, 
klovnede krumspring og gakkede gangarter!
Masser af morskab, for børn og voksne!
Med humor og snak præsenteres en lang række 
fantasti ske tricks som udføres med største 
behændighed. En bred vift e af mime, jonglering, 
akrobati k og multi arti steri i verdensklasse, som kan 
nydes af absolut alle. Et show du ikke vil gå glip af!!!

Preben Palsgårds familieshow
Lørdag d. 9. januar kl. 14.00
Talende hunde og levende dukker. Gårdhunden 
Charlie er den nyeste aktør i Preben Palsgårds 
familieshow. Sammen leverer de den overbevisende 
illusion, at Charlie er en talende hund. -Og ikke bare 
en talende hund, men en talende CIRKUSHUND, 
som gerne fremviser en masse sjove tricks. Ud 
over Charlie medvirker en mængde sjove ”dyr” 
fra Preben Palsgårds stalde. Den smådumme gris, 
Jodle Knud, den lille søde og næsvise ”puddelhund” 
Poppe, et par talende sko, der gerne vil synge 
og den ustyrlige Loppe Viggo, som næsten alti d 
kommer på afveje. Preben Palsgård har den 
forunderlige evne at kunne få børn og voksne ti l at 
le sammen på tværs af aldersforskelle.

Wonder drink! med Mantega 
Søndag d. 18. april kl. 14.00 
Arti stshow med Kasper Jensen og Laurent Fricault
Tromme inferno og tempo beat jonglering. 
Cirkusrytmik med superjongløren Kasper Jensen 
og trommefænomenet Laurent Fricault. Et 
spektakulært trommeshow med funky afrobeats, 
The one man samba orchestra. Rytme potpourri 
på højt plan spilles på crispy trommesæt og sprød 
perkussion. Et multi arti steri i verdensklasse, som 
kan nydes af absolut alle. 
Et show du ikke vil gå glip af!!
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5·10·15·20 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.com

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

SOMMERCIRKUS ER EN TRADITION



16  

”Hvornår må jeg være med?”, spurgte 
vores 4-årige datter, da hun var tilskuer 
til sommercirkus for mange år siden. Vi 
fik at vide, at hun lige skulle vente et par 
år og starte i skole, men så gik en drøm i 
opfyldelse: Hun blev cirkusbarn. Den lille 
generte pige, der i starten gemte sig bag 
sin mor og ved den første forestilling til jul 
kæmpede med sin diabolo, står i dag, 10 
år senere, scenevant i manegen og stråler i 
rampelyset.
Efterhånden er der tre cirkusbørn i 
familien, fordi hendes søskende hurtigt 
fulgte efter så snart de var gamle nok. 
Selv om vi har tre meget forskellige børn, 
så har de hver for sig fundet deres plads 
i cirkusflokken. Og det er det dejlige ved 
Cirkus Flik Flak: Alle er velkomne, og 

alle kan være med. Man behøver ikke 
være akrobat eller idrætsstjerne, den 
brede vifte af cirkusdiscipliner byder 
noget for alle. Vi har et barn, der elsker 
de fysiske udfordringer og hænger højt 
oppe i luften under cirkusteltets tag, 
mens hendes søster har eksperimenteret 
med illusionsnumre og elsker linedans. 
Og nummer tre er et legebarn, der 
tumler på de store kugler eller er med i 
klovnenumrene. 
Børnene giver selv udtryk for, at det 
er det kæmpe fællesskab på tværs af 
aldersgrupper, der gør Cirkus Flik Flak til 
noget særligt. De nævner også, at det ikke 
er konkurrencepræget, og at man får lov 
til at deltage i en masse forskellige ting. 
Men der er også mulighed for at fordybe 

Vi forældre nyder at se vores børn udvikle sig igennem årene. De bliver 
dygtigere som artister, men især i at være gode holdkammerater. 
De brænder for deres cirkus, og de kan ikke undvære det.

Artiklen er skrevet af 
Svea Andersen

Cirkus til hele 
FAMILEN
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sig i netop det, man brænder for. Og det 
tager ti d at blive en god cirkusarti st. Det 
tager ti d at lære at jonglere, at gå på line 
eller at cykle på ethjulet cykel. Det lykkes 
ikke lige fra starten, og det kan give blå 
mærker. ”Men når man så står i manegen 
ti l en foresti lling, lamperne er tændte, 
og publikummet klapper, selvom man 
lige før har været frygtelig nervøs, så er 
det det hele værd”, siger den store. Og 
klassekammeraterne kiggede altså også 
lidt, da søsteren som 11-årig kom cyklende 
i skole på kun et hjul. ”Det er noget andet, 
end det alle de andre laver”, siger børnene 
stolte, når de fortæller, at de er cirkusbørn. 
Igennem årene har børnene været med 
på fl ere af sommerturnéerne, og de kom 
alti d hjem fra en tur fyldt med fantasti ske 

oplevelser. De har 
fået lov ti l at se andre 
steder i Danmark men 
også andre lande, 
og de har prøvet at 
være ”omrejsende 
cirkusarti ster”. Især 
her gælder det, at alle 
hjælper ti l, hvert barn 
har sine opgaver og 
kender sin plads, og 
der er brug for alle, 
selv de mindste. Alle 
lærer at tage ansvar og 
bidrage ti l fællesskabet.
At tage ansvar lærer 
man også igennem 
årene. Det kan være, 
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det ansvar man har, for at nummeret 
bliver en succes. For at sørge for at 
ens cirkusvenner har det godt, eller at 
de rigti ge rekvisitt er bliver pakket ti l 
foresti llingen. Og når man bliver gammel 
nok, får man lov ti l at tage ansvar for at 
lære fra sig, at blive instruktør og træne 
yngre børn ti l både den ugentlige træning 
eller i cirkusugen. Og så bliver ens børn 
pludselig store, de vokser lige nogle ekstra 
centi meter med de nye opgaver, de får 
overdraget.
Vi forældre nyder at se vores børn udvikle 
sig igennem årene. De bliver dygti gere 
som arti ster men især i at være gode 
holdkammerater. De brænder for deres 
cirkus, og de kan ikke undvære det. Den 
ugentlige træning blev savnet under 
eft erskoleopholdet og ikke mindst under 
coronakrisen, og det er dejligt at se, 
hvilken betydning Cirkus Flik Flak har for 
dem i deres liv.

Som forældre har vi rige muligheder for 
at deltage i dett e fantasti ske fællesskab. 
Ved at give en hjælpende hånd ved 
cirkustræningen, at hjælpe med at lave 
mad ti l fl okken eller at bage en kage, at 
lappe cykler eller hjælpe med rengøring 
af den fantasti ske cirkusbygning, at 
plante hæk på grunden, sy kostumer 
og ikke mindst ved at komme ti l de 
fl ott e foresti llinger og de hyggelige 
familiearrangementer, hvor vi ”gamle” 
også får lov ti l lege med. I Cirkus Flik Flak 
kan alle være med – og cirkus, det er jo 
noget for hele familien!
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Som forældre 
har vi rige 
muligheder 
for at deltage 
i dette 
fantastiske 
fællesskab!
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Velkomst:
Alfred

Rulleskøjter: Lightning girls               
Bjørka, Dagmar, Ellen, Eva, Filippa, 
Freja, Kamma, Siri, Smilla.

Akrobater (små): 
De frygtløse pirater
Alma, Anton, Emina, Emma, Filippa, 
Gustav, Lukas, Martha, Maya, Sally, 
Valdemar, Victoria, Vilma.

Djævlestokke: Truckerne
Johan, Jonathan, Linus, Mads-Emil, 
Nicklas, Olivia, Tobias, William.

Klovne: Den fantastiske 
opvaskemaskine
Clara-Sophie, Erik, Karla, Simon.

C I R K U S P R O G R A M 2 0 2 0
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Linedanser: Brudpigerne
Britt -Mari, Helena, Iben, Josefi ne, 
Line, Rachel, Sofi e.

Rola Bola /hatte: Olsen Banden
Anton, Clara, Frederik M., Frederik 
R., Kristi an, Lærke, Noah, William.

Tissue/stof: The Kings of Flik-Flak
Andrea, Caroline, Kaja, Naja, Nikoline 
K., Othilie, Silke.

Russerstav: Agenter
Anton, Jacob, Jeppe, Kurt, Phillip, 
Rasmus, Sofus.

Svingpoi: Glitter girls
Caroline, Dicte, Johanne, Maise, 
Nina, Sigrid.

C I R K U S P R O G R A M 2 0 2 0
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SOMMERCIRKUS 2020
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C I R K U S P R O G R A M 2 0 2 0

Ballancekugler: De trillende 
lyserøde pantere
Alma J., Alma S., Astrid, Clara, 
Mathilde, Nicoline, Sabine, Signe, 
Sille H, Sille S.  Sophia.

Jonglør/illusion: Skoledagen
Birk, Johannes, Markus, Nord, 
Tobias, Viktor.

Akrobater (store): Glitrene 
gymnaster
Agnete, Anna, Emilie, Emmelia, Ida, 
Marie, Nicoline, Olivia, Rose, Silje, 
Vigga.

Klovne: De akrobatiske klovne
Clara, Cody, Dagmar, Ellen, Mathias, 
Solvej.
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C I R K U S P R O G R A M 2 0 2 0

Cykelartist: Pedalfæserne
Aleksander, Arthur, Camille, Clinton, 
Emilie, Iben, Johanne, Lærke, 
Marcus, Thilde.

Danseshow: Disco Girls
Alma, Bertha, Elva, Mathilde, Signe, 
Sofi e, Solveig.

Trapez: De vilde og frejdige trolde
Anne, Caroline, Ellanora, Ina, Mimi, 
Sandra, Sophie.

Diabolo: The Dust Devils
Alfred, Carl Emil, Liam, Mathias, 
Oskar, Raphael, Rasmus, Toke, 
Villum.

Finale



26

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 sociale. 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, om 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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Odense Afdeling
Albani Torv 2
5000 Odense C
Tlf. 45 12 08 10 
danskebank.dk
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At arrangere sommercirkus for ca. 140 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 cirkustelt og tribuner 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, lyd og lys 
folk samt alle artister, som med gåpåmod, 
udholdenhed og begejstring igen i år har 
skabt en stor forestilling. 

TAK TIL Amalie Søndergaard Thomsen, Anna Stentebjerg Andersen, Anne 
Klein Hansen, Anne-Gerd Bonde, Ann-Karina Mouritzen, Anton Phil-Thingvad, Aske Rugberg 
Andersen, Berit Klei, Bodil Toftdahl, Britt-Mari Andersen, Carsten Odgaard Nielsen, Christian V. 
Lorenzen, Elin Bonde, Elsebeth Cohrt, Emilie Flensbak Jørgensen, Estrid Pedersen, Frederik 
Thulstrup Buchardt, Helena Lindberg Madsen, Jacob Bonde Larsen, Jacob Lykke Jensen, 
Jakob Lindkvist Karlsson, Jeppe Cohrt, Jeppe Hedegaard Sørensen, Laila Mortensen, Lasse 
Frederiksen, Lasse Jensby, Liam Lindholm Skouby, Line Frederiksen, Marcus Fonnesbech 
Bager, Marianne Schønemann, Marianne Strunk, Mathilde Rørbech Christensen, Mette Toftdahl, 
Michael Anker Hansen, Mikkel Kaslund Nielsen, Mona Fofanah, Nete Hoffmann, Nicoline Juul 
Knudsen, Noah Schøsler Pedersen, Olga Jakobsen, Othilie Beck Zielke, Peer Ørsted, Phillip 
Breuer Anderse, Rasmus Emil Hegner Nielsen, Sander Brix Arge Malmberg, Sandra Hardam 
Jensen, Sanne Christoffersen Dam, Signe Rosenkjær Dideriksen, Sophy Høy, Stefan Rungstrøm, 
Stig Højmark Jensen, Tommy Hardam, Tove Møberg, Trine Larsen, Tut Madsen, Vivi Valdemar 
Lorenzen, Sirid Oline Kristensen, Christian Batiste
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MUSIK  
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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

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Bliv supporter 
i Cirkus Flik Flak

- uden det koster 
dig noget

Med FynskSupport kan du blive 
sponsor af Cirkus Flik Flak gennem 

dit el- og gasforbrug - uden det 
koster dig noget. Energi Fyn betaler. 

Tilmeld dig FynskSupport på 
www.fynsksupport.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!
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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 var 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 I ÅR · PÅ GENSYN I UGE 30/2021


