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KÆRE
PUBLIKUM
Cirkus Flik-Flak 
byder alle velkommen i 
sommercirkus. Manegen 
bliver fyldt af vores 
fantasti ske arti ster - små 
og store – piger og drenge 
– jonglører, tryllekunstnere, 
klovne, akrobater, cykelkunstnere 
og mange andre. Pga. Covid19 
er vi i år lidt færre deltagere – 140 
arti ster er med i foresti llingerne. 
Cirkuspladsen har summet af liv hele 
ugen. Arti sterne har trænet og leget. 
Alle har gjort deres bedste for at få 
de mange dele i cirkusforesti llingen 
ti l at lykkes! Det vigti gste i cirkusugen 
er, at vi er sammen. Vi glæder os 
ti l at præsentere resultatet – en 
enestående og fantasti sk foresti lling! 
Cirkus Flik-Flak er et af landets største 
og ældste børnecirkus. I 34 år har 
Cirkus Flik-Flak samlet børn og unge 
under teltdugen ti l cirkusuge her i 
Odense. Traditi oner og erfaring går 
hånd i hånd med nye initi ati ver og 
ideer. Cirkus Flik-Flak er for mange en 
fast traditi on, men alligevel er det en 
ny og spændende oplevelse hver gang. 

En oplevelse alle kan leve højt på 
længe. Alt dett e lykkes kun med den 
store indsats vores mere end 40 
frivillige instruktører og ligeså mange 
forældre leverer. Vi er nu klar ti l at 
præsentere dett e års cirkusforesti lling. 
“Mine damer og herrer”.

Rigti g god fornøjelse!
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Cirkusprogram.........................................................Olga Jakobsen og Tommy Hardam og

Lyd og lys ........................................................ Sander Malmberg og Lasse Frederiksen 
Kostumer.......................................... Tove Møberg, Estrid Pedersen, Tove Olsen m.fl. 
 Cirkusprogram........................................................Olga Jakobsen og Tommy Hardam
Foto.........................................................................Tommy Hardam, Sydfyn foto, m.fl. 

Cirkusdirektør ............................................................... Tommy Hardam
Sprechstallmeister ........ Mejse Jeppesen og Tilde Møller Grand-Nielsen

ORKESTER 
Orkesterleder Elsebeth Cohrt 
Tværfløjte ................................. Mette og Mette
Klarinet ....................................................... Trine
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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Cirkusprogram.........................................................Olga Jakobsen og Tommy Hardam og

Har du været en klovn...?

...specialister i personskadeerstatning
Vindegade 74, 3. sal, Odense C • Tlf. 63 11 44 00 • ajouradvokater.dk 

Følg Cirkus Flik-Flak og hold dig opdateret på:
•  facebook.com/c i rkusf l ik f lak 
•  www.c i rkusf l ik f lak.dk
•  instagram.com/c i rkusf l ik f lak.dk

Se billeder og følg Cirkus Flik-Flak på facebook.com/cirkusfl ikfl ak
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Kultur 
Rådmand 
Kri stoffer 
L i l leholt 

KÆRE PUBLIKUM

Velkommen til Cirkus Flik-Flaks 34. 
cirkusforestilling.

Det har været halvandet lange år, hvor vi 
alle - ikke mindst kulturlivet og de yngste 
odenseanere - har måtte give afkald på 
rigtigt meget. Det har holdt hårdt, men nu 
er vi endelig ved at være på den anden 
side. Nu kan vi igen mødes lidt flere, få rørt 
lattermusklerne og opleve ting, der får os til 
at spærre øjne og ører op!

I Odense har vi et fantastisk bredt 
udvalg af kulturtilbud. Fra symfonier til 
dukketeater. Fra zoologisk have til det 
nye H. C. Andersens Hus. Fra nycirkus til 
børnecirkus. Kulturen er en vigtig del af 
Odenses identitet som en spændende og 
levende storby, der kan tiltrække turister fra 
hele verden. For kultur og i særdeleshed 
cirkus taler et sprog, alle kan forstå.  

Kulturen er også med til at give Odenses 
og Fyns mange små indbyggere oplevelser 
for livet. Oplevelser som børnecirkus, er 
nemlig noget, man husker. De skaber 
minder, som er med til at så små glædens 
frø i de mindstes hjerter. Frø, der vokser 
til kreativitet, til selvtillid og til lykke i 
voksenlivet.

Så lad os mødes under den røde teltdug 
og give os hen til cirkussets vidunderlige 
verden. Og give de dygtige artister en 
klapsalve så stor, at vi aldrig glemmer den! 

Rigtig god fornøjelse!

Rådmand for By- og Kulturforvaltningen 
i Odense Kommune
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Cirkus som  
fritidsaktivitet

Odense Børnecirkus, Cirkus Flik-Flak 
har eksisteret I 34 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 kreativitet.
Den daglige træning foregår i mindre 
grupper sammen med jævnaldrende 
børn. Flere af de børn/unge som kommer i 
foreningen har tidligere prøvet kræfter med 
mange almindelige fritidstilbud uden at føle 

sig tilpas. For vore foreningsbørn er Cirkus 
Flik-Flak stedet, hvor der er plads til 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.
Artisteri kan dyrkes på alle niveauer, derfor 
kan alle være med, og alle kan finde en 
aktivitet, som de kan deltage i, optræne og 
gøre til et artistnummer. I den ugentlige 
træning arbejder vi med et-hjulede cykler, 
akrobatik, trapez, diabolo, stylter og meget 
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Cirkus er hele året rundt,  

SÅ KOM OG VÆR MED!
mere. Hver enkelt bliver inddraget aktivt og 
bidrager med det han eller hun kan. På den 
måde fremmer cirkus deltagernes selvtillid 
og lærer dem rummelighed og respekt for 
andre.
Mange børn og unge har i Cirkus Flik-Flak 
oparbejdet en selvtillid, de ikke tidligere 
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, iscenesætte og 
fremvise forskellige cirkusforestillinger i løbet 
af året.
Cirkus Flik-Flak er stedet, hvor der er plads 
til alle, og hvor børn og unge kan få gode 
oplevelser og fællesskab med andre.
Har du lyst til at være med, så byder vi 
velkommen til en ny sæson i Cirkus Flik-Flak 
fra uge 34.
På vores hjemmeside kan I tilmelde jeres barn.

•  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

T r æ n i n g s t i d e r
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Essen 22
6000 Kolding
Tel. 7637 6000
jto@jto.dk
www.jto.dk
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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

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

SOMMERCIRKUS ER EN TRADITION
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Velkomst:
Mejse Jeppesen
Tilde Møller Grand-Nielsen

Udyret og hans skønheder 
Linedans
Clara, Kaja, Line, Mia, Rachel, Signe

De super seje superhelte 
Akrobater
Alfred, Frederik, Ingrid, Julie, Katrine, 
Marius, Miamaja, Noa, Rasmus Emil, 
Rebekka, Rita, Uff e, Vigga, William, 
Wilma

Den fantastiske tankelæser
Klovne  
Dagmar, Sofi e

Dracula´s venner
Devils� ck
Alfred, Mathias, Oskar, William

C I R K U S P R O G R A M 2 0 2 1
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Blomsterpigerne 
Ballancekugler
Ellen, Freja, Jasmin, Johanne, 
Mathilde, Sif, Sille, Smilla Merle 

Powerpuff 
Danseshow
Clara, Frida, Helena, Iben, Karla, 
Siri, Sofi e

Kuffertknuserne
Et-hjulede cykelar� ster
Aleksander, Camille, Elin, Ellen, 
Emilie, Ida, Marcus, Samuel, Sigrid 
Hye Thaisen

Western banden 
Rola Bola
Birk, Clara, Frederik, Kristi an, Lærke, 
William

Bedstemor med slag i
Stylter
Bertha, Dagmar, Marie, Mathilde, 
Nina, Rosalinde, Vigga, Vigga 

C I R K U S P R O G R A M 2 0 2 1
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SOMMERCIRKUS 2021
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C I R K U S P R O G R A M 2 0 2 1
Snehvide og de syv undermålere 
Rulleskøjter
Alma, Ellen, Elva, Filippa, Gunilla, 
Maja Katrine, Solvej, Sophia, Tilde 

De Fyrige djævle 
Diabolo
Carl Emil, Liam, Peter, Rasmus, Aaron

Rainbow-angels
Trapez
Anne, Bjørka, Ina, Maggie, Martha, 
Sigrid, Silke, Sophie 

Pause:

Café kast
Jonglører
Johannes, Jonathan, Laurits, Markus, 
Nord, Toke, Viktor 

Glitter poi’s
Svingpoi
Alma B., Alma J., Caroline, Clara, Ella, 
Ellen, Katrine, Lili
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C I R K U S P R O G R A M 2 0 2 1
Hogwarts ekspresssen 
Akrobater/Tryl
Albert, Anna B., Anna H., Anton, 
Caroline, Emmelia, Ida, Kamma, 
Maya, Mimi, Olivia B, Olivia H., 
Signe, Sophia 

Hr. og fru Alfredo hos tandlæge 
Klovne 
Anna Marie, Anna V., Cody, Erik, 
Mathias, William

De 7 samuraier 
Russerstav
Anton Elias, Anton P., August, Jacob, 
Kurt, Laurits, Linus, Mads-Emil, 
Simon

De lysende stjerne
Sjipning
Astrid, Clara-Sophie, Eva, Leonora, 
Sabine, Sigrid, Therese
  
De glade Sømænd 
Tissue/stof
Agnete, Andrea, Caroline, 
Ida Marie, Merve, Nicoline, 
Olivia, Silje

Finale:
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CIRKUS, GØGL OG SJOV 2021/2022
Cirkus i efteråret 2021
Da mange af vores arrangementer i sidste sæson er blevet afl yst pga. Covid19 er vi nu klar til en ny 
sæson hvor vi kan præsentere jer for en række artister og trupper. Vores mål med arrangementet er at 
formidle positive samværsrelationer ved at give børn, unge og voksne en uforglemmelig cirkusoplevelse. 
Det vil være i form af forskellige forestillinger samt efterfølgende 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 artister – velkommen til Cirkus, Gøgl og Sjov i Cirkus Flik-
Flak.

SPILLESTED: Alle forestillinger afholdes indendørs i Cirkus 
Flik-Flak´s cirkusbygning Herluf Trolles Vej 138, 5220 Odense SØ.
BILLETBESTILLING:
Billetter til forestillingerne bestilles på vores hjemmeside www.cirkusfl ikfl ak.dk
CAFE: 
Ved alle arrangementer er vores cirkuscafe åben med salg af forfriskning, popcorn, sluch-ice mv.

Cirkusfestival:
Fredag 27.-28.-29. august

I sidste weekend af 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.

Fredag d. 27. august starter festivalen med forestillinger 
for børnehaver/SFO. Her vil der om eftermiddagen være 
artisteri udført af deltagende børn og unge. Kl. 20.00 vil 
der være cirkusshow med fl ere prof. artister.

Lørdag den 28. august kl. 13-16 er der forestillinger og 
mulighed for publikum selv kan prøve.

Søndag 29. august kl. 10.00 udendørs forestilling med 
Cirkustruppen Volantes (teeterboard).

Så har du lyst til at få en fantastisk cirkusoplevelse, så 
mød op til Danmarks sjoveste Børnecirkusfestival.
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Preben Palsgårds familieshow
Søndag d. 26. september 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 altid kommer på afveje. Preben Palsgård har 
den forunderlige evne at kunne få børn og voksne til at 
le sammen på tværs af aldersforskelle

Halloweenshow
Søndag d. 31. oktober kl. 14.00

Børnecirkus fra hele landet laver Halloween forestilling 
for hele familien! Stuurt stuurt nummer i lille manege! 
Vi kan byde jer velkommen til en fantastisk Halloween 
cirkusforestilling for børn i alle aldre. Forestillingen 
byder på svævende skeletter, fantastiske tryllehekse 
og masser af akrobattrolde. En ny og spændende 
forestilling, hvor Halloween er tema, med inspirationen 
hentet fra cirkusverdenen. Artisterne fra børnecirkus 
fra hele landet vil bl.a. trylle, jonglere, optræde som 
ethjulede cykelartister og det hele krydres med musik 
og gags.

Wonder drink ! med Mantega 
Lørdag d. 20. November kl. 14.00 

Du kan opleve brasilianeren Mantega Isernhagen 
med sit spektakulære show ’Wonder Drink’, der blandt 
andet byder på jonglering, manipulation og fantastiske 
cirkustricks, som med garanti vil få tilskuerne til at le 
og gispe af spænding. Se ham kaste rundt med glas, 
isterninger og bliv forbløffet over de mange tricks.

og næsvise ”puddelhund” Poppe, et par talende sko, 
der gerne vil synge og den ustyrlige Loppe Viggo, som 
næsten altid kommer på afveje. Preben Palsgård har 
den forunderlige evne at kunne få børn og voksne til at 

Børnecirkus fra hele landet laver Halloween forestilling 
for hele familien! Stuurt stuurt nummer i lille manege! 
Vi kan byde jer velkommen til en fantastisk Halloween 

byder på svævende skeletter, fantastiske tryllehekse 

forestilling, hvor Halloween er tema, med inspirationen 

ethjulede cykelartister og det hele krydres med musik 
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Ta’ 10. klasse hos os 
og gå direkte videre 
til Steiner HF

 Steiner HF er eksamens- og karakterfri, 
men du kan søge videre til både universiteter, professions-, erhvervs-, og kunstuddannelser

steinerhf-odense.dk

Alt i PLASTKORT og TILBEHØR
ADGANGSLØSNINGER PRISSKILTE
SKILTEHOLDERE PLASTKORTPRINTERE

RFID-PRODUKTER
og meget mere til alle brancher

w w w . r d d a t a . d k

Odense Afdeling
Albani Torv 2
5000 Odense C
Tlf. 45 12 08 10 
danskebank.dk
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MAGISKE DAGE ODENSE
D. 21. - 23. OKTOBER 2021

Optakt fra d. 18.-20. oktober

MAGISKEDAGEODENSE.DK       FACEBOOK.COM/MAGISKEDAGEODENSE       @MAGISKE_DAGE_ODENSE

Programmet 
offentliggores 

september 2021

ODENSE BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE PRAESENTERER

Odense City

OPEN BY NIGHT
Fredag den 28. september kl. 10-22

Byen summer af liv, og butikkerne holder åbent helt til kl. 22. Kom ind og gør en god handel 
eller nyd en dejlig aften på en af byens mange caféer og restauranter.

Kan købes følgende steder:
• Odense Cityforening Vestergade 67, 1. sal,

(indgang fra nr. 69)
• Superbrugsen Vestergade 76 
• Føtex Vesterbro 39
… eller køb det på city-odense.dk

GAVEN ALLE 
ELSKER AT BYTTE

Kan købes følgende steder: 
■  Odense Cityforening, Vestergade 67, 1. sal (indgang fra nr. 69)

■  Superbrugsen, Vestergade 76  ■  Føtex, Vesterbro 39  ■  Harder's Boghandel, Nørregade 27
… eller køb det på city-odense.dk

Giv Odense i 
gave. Læs mere 
og køb Odense 
City Gavekortet 
online på 
city-odense.dk
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Igen i år er det lykkedes at sætte en fl ot 
cirkusforestilling op med 150 medvirkende 
børn og unge.
Dette var ikke muligt uden hjælp. Vi vil her 
gerne takke alle, der har hjulpet og bidraget 
på den ene eller anden måde.
Alle artister for humør, gå på mod og 
begejstring.
Alle Cirkus Flik-Flak´s 40 frivillige 
instruktører som har bruger en uges ferie, for 
at være med til at skabe dygtige artister.
Orkestret for at skabe den gode musik og 
dets smittende humør.
Systuen som allerede i foråret begyndte 
det store arbejde med nye kostumer og de 
gamle bliver efterset og repareret. En stor 
tak til hele systuen for dette arbejde.

Stor tak til køkkenholdet for dejlig mad i hele 
ugen og til kagebagere og kioskpassere.
Ligeledes tak til alle vores sponsorer/
annoncører og glade givere af økonomisk 
støtte.
Til sidst skal der selvfølgelig også lyde en 
tak til alle forældrene/frivillige, 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

TAK TIL Amalie Søndergaard Thomsen, Anna Stentebjerg Andersen, Anne Hjul 
Johannessen, Anne Klein Hansen, Anne-Gerd Bonde, Ann-Karina Mouritzen, Anton Phil-Thingvad, 
Aske Rugberg Andersen, Berit Klein Jørgensen, Bodil Toftdahl, Christian Batist, Christian V. 
Lorenzen, Clara Marie Due Rasmussen, Elin Bonde, Ellen Flöcge Boesen, Elsebeth Cohrt, Emilie 
Flensbak Jørgensen, Estrid Pedersen, Frederik Brandenborg, Helena Lindberg Madsen, Ida Marie 
Nørgaard Lund, Ina Olsen Badji, Jacob Bonde Larsen, Jacob Lykke Jensen, Jakob Lindkvist 
Karlsson, Jeppe Bonde Caroc, Jeppe Hedegaard Sørensen, Jeppe Toftdahl Cohrt, Jonas Bamse 
Andersen, Josefi ne Larsen, Kaja Juliane Andersen, Katrine Koustrup Schmidt, Laila Mortensen, 
Lasse Frederiksen, Lasse Jensby, Liam Lindholm Skouby, Line Frederiksen, Lise Batiste, Lærke 
Malmberg, Maisatou Jobarteh, Marcus Fonnesbech Bager, Markus Bondar Jakobsen, Mette 
Toftdahl, Michael Anker Hansen, Mikkel Kaslund Nielsen, Nete Hoffmann, Nicoline Juul Knudsen, 
Peer Ørsted, Rasmus Emil Hegner Nielsen, Sander Brix Arge Malmberg, Sebastian Risak, Signe 
Rosenkjær Dideriksen, Silke Dalgaard, Solvej Jensby Holsting, Stefan Rungstrøm, Stig Højmark 
Jensen, Therese Wendelboe Larsen, Tina Rasmussen, Tine Dalgaard, Tommy Hardam, Tove 
Olsen, Tove Møberg, Trine Larsen, Tut Madsen, Vivi Valdemar Lorenzen.

STUUR STUUR

TAK
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rhskole.dk

 Du vil 
aldrig 
glemme

JOURNALISTIK

POLITISK

DESIGN

MUSIK

LITTERATUR

TEKSTIL

& Mellemøsten
studietur til Israel/Palæstina

perspektiv & USA
studietur til Sydstaterne

& Innovation
studietur til Sydafrika

& Performance
studietur til Brasilien

& Horisont
studietur til Istanbul

& Håndværk
studietur til Sydafrika

 & Jordbrug  
studietur til Norge

SELVFORSYNING

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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publikummer – ikke det værste sælgerjob, 
man kan forestille sig, vel?

ADMINISTRATION
HAR DU NOGET ANDET, DU KAN?
Har du lyst til at tage del i administrationen, 
og har du særlige kompetencer, der kan 
gavne Cirkus Flik-Flak, er du velkommen. 
Det kan være markedsføring, fundraising, 
økonomistyring, sekretariatsopgaver, organi-
sationsledelse og meget andet. Henvend dig 
og lad os høre.

OPRYDNING
SOM HAVDE VI ALDRIG VÆRET 
DER
Efter de forskellige arrangementer/fore-
stillinger skal publikum faciliteterne, telte, 
kostumer osv. afmonteres, gøres rene og 
lægges i depot.
Her vil det altid være dejligt med ekstra 
hænder.

FORPLEJNING /  
KØKKEHOLD
UDEN MAD OG DRIKKE DUR
HELTENE IKKE
I forbindelse med de mange arrangement-
er/forestillinger skal der også indimellem 
bruges hænder til at hjælpe med bespisning 
i forbindelse med overnatning / træning-
sweekends, fællesspisning, cirkusfestival og 
cirkusuge mv.  Cirkus Flik-Flak råder over 
industrikøkken som vi bruger løbende til disse 
arrangementer.  
Opgaverne kan desuden være hjælpe med 
bagværk til fryseren, Indkøb og klargøring 

af forplejning til arrangementer i cirkusbyg-
ningen samt være med til at holde styr på 
køkkenet.

VIL DU VÆRE MED TIL 
AT GØRE EN FORSKEL?
- SÅ MELD DIG NU!
En forening som Cirkus Flik-Flak kan 
ikke eksistere uden stærke, frivillige 
kræfter. Her arbejder vi i fællesskab for 
at løfte den store opgave, som det er at 
give børn og unge cirkusoplevelser. 
Så har du nogle timer i overskud, eller 
kunne du bare godt tænke dig at være
med i et fedt fællesskab, kan du melde 
dig som frivillig. 

Du kan kontakte os på:

INFO@CIRKUSFLIKFLAK.DK
TLF. 20684883

så skal vi nok sørge for at finde ud af 
præcis, hvor du passer ind. 

Vi glæder os til at høre fra dig!
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BILLETSALG OG  
-KONTROL
TAG GODT IMOD VORES  
PUBLIKUM
Billetudleveringen og dørsalget foregår i  
Cirkus Flik-Flak. Rigtig mange billetter sæl-
ges på forhånd via Internettet, men i selve 
billetsalget kan der være pres på, specielt 
den sidste time op til forestillingens start. Her 
er det vigtigt at kunne bevare overblikket og 
have et smil på læben. Billetkontrol hører 
også ind under billetsalg, så der vil også 
være en turnusordning med at kontrollere 
billetter ved indgangen. Der er en god stemn-
ing, når gæsterne forventningsfulde kommer 
og henter deres billetter.

EJENDOMSGRUPPE
BÅDE INDE OG UDE
Cirkusbygningen som Cirkus Flik-Flak holder 
til i kræver i løbende vedligeholdelse. Vi har 
derfor brug for folk med hænderne skruet 
rigtig sammen på og som kan hjælpe med 
at løse praktiske opgaver - indenfor områder 
som: Løbende vedligeholdelse så cirkusbyg-
ningen holdes i god stand. Holde styr på rek-

visitter, telte, udstyr i depot/containere. Løse 
ad-hoc-opgaver, f.eks. opsætning af lamper, 
reoler mv. Skabe orden i Cirkus Flik-Flak´s 
udenomsarealer og hjælpe med pasning af 
græsplæne og beplantning.  

TEKNIK 
KLAR MED LYS, LYD OG  
SCENESKIFT
Vi har i Cirkus Flik-Flak gennem årene in-
vesteret i lys og lyd, så vore forestillinger kan 
leve op til det totalt professionelle set up, der 
bevirker, at artisterne i manegen kan yde det 
optimale i en grad, så vi fuldt ud lever op til 
publikums krav om en gennemført totaloplev-
else. Men vi har brug for sceneteknikere til 
at sørge for, at scenen fungerer, rekvisitter 
kommer ind og ud, følgespots fungerer osv. 
Arbejdet fungerer i tæt samarbejde med 
instruktørerne. Der er arbejde i både opstil-
lingen og i at få timet teknikken, inklusive 
overgange mellem de forskellige numre og 
rekvisit skift, så forestillingen glider uden 
problemer.

PROGRAMSALG
KØB ET PROGRAM
Er du en god sælger? Så er det måske lige 
netop noget for dig at sælge vore flotte og 
billige programmer til publikum. Det foregår 
på pladsen med programmerne under armen 
ude blandt publikum. Det er opsøgende 
arbejde blandt glade og forventningsfulde 
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Der er meget frie tøjler i forhold til frem-
stilling og fremskaffelse, ideer og input er 
meget velkomne. Foruden fremstilling af nye 
rekvisitter, vil der også skulle hjælpes med 
reparation og vedligeholdelse af tryllerekvisit-
ter, et-hjulede cykler, maling af dekoration mv. 
Foruden opsyn og kontrol med vores egne 
værksted.

CAFÉ
SÅ ER DER SERVERET
Cirkus Café er åben ved de fleste arrange-
menter / forestillinger. Arbejdet i cafeen 
består primært af at servicere gæsterne 
med venlighed og et smil på læben. En stor 
del af opgaven består også i at betjene og 
holde området. Der vil være en del forskellige 
arbejdsopgaver, bl.a. opfyldning af varer, lave 
kaffe, popcorn, sluch-ice mv. Og naturligvis 
ekspedition samt klargøring og oprydning.

KLARGØRING TIL  
FORESTILLING:
ALT KLAR TIL PUBLIKUM
I løbet af året afholder Cirkus Flik-Flak mange 
forskellige arrangementer. Hvis publikum 
skal kunne nyde forestillingerne, så er der 
en række ting, som skal fungere, nemlig 
publikumsfaciliteterne: Vi skal have opstillet 
publikumstribuner, sat borde og stole klar 
til servering og derudover løse en række 
praktiske opgaver.
Det er vigtigt at bemærke, at arbejdet altid 
foregår med højt humør og god stemning. Vi 
tager ”det sure med det søde”: og indimellem 
kan der være meget travlt – men når man 
taler pænt til hinanden og hjælper og støtter 
hinanden, så bliver arbejdet en leg. Vi står 
også for nedtagning og oprydning, når fore- 
stillingerne er forbi. Man behøver ikke komme 
til hver eneste forestilling –vi skiftes til at løse 
opgaverne. Kom glad og vær med.

SERVICE
SOM NYT HVER ENESTE DAG
Til at yde den allerbedste publikum-service 
hører naturligvis også renovationsholdet, som 
skal sikre, at der overalt er pænt og ind-
bydende for publikum, at affald efter publikum 
samles ind og afleveres i containerne.  At 
publikumstoiletterne fungerer og er rene. Vi 
kalder det serviceafdelingen – den er synlig, 
venlig og hjælpsom, så publikum får en 
behagelig oplevelse fra første til sidste øjeblik 
når de besøger Cirkus Flik-Flak.
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HER HAR VI 
UDELUKKENDE 
NYTTIGE JOBS 
 
Cirkus Flik-Flak er år efter år en stor oplev-
else. Ikke kun for publikum, men bestemt 
også for optrædende børn og unge i mane-
gen, de frivillige bag scenen og de mange 
tilskuere.
Derfor har vi ildsjæle, som melder sig år efter 
år og som slet ikke kan undvære hyggen, 
sammenholdet, travlheden, spændingen – 
for slet ikke at tale om de kager/kaffe, der 
undervejs i forløbet konsumeres i pauserne i 
forbindelse med forberedelserne. 
Som du kan læse her, er der nok at tage fat 
på, og vi har aldrig været for mange. Har du 
mod på og lyst til at være med, garanterer 
vi for, at vi nok skal finde et ” job” også til 
dig – for vi har nemlig mange opgaver som 
skal løses i løbet af året.  Vi har brug for både 
yngre og ældre som vil være en del af team 
Flik-Flak og være med til at gøre en forskel! 
 

SYSTUEN
KOSTUMER, SÅ DET PASSER
Systuen er mere eller mindre i gang året 
rundt. Fra februar til juni er der travlt. Der 
fabrikeres flotte, sjove, nyttige, tidssvarende 
og passende kostumer til tema og ønsker. 
Arbejdsopgaverne er således udfordrende og 
meget afvekslende. Systuen har faste lokaler 
i cirkusbygningen med symaskiner til alle, 
og der er klipperum, hvor kostumerne laves 
ud fra tegninger.  Især i Cirkusugen (uge 30) 
er der travlt. Her skal alle børn / unge have 
prøvet og til passet deres kostumer, så alle 

kan blive klar til årets forestilling. Der er travlt 
på systuen. Men der er også altid kaffe på 
kanden og et vældigt godt humør.
Resten af året mødes sygruppen jævnligt 
(formiddage/aftener) hvor de hjælper med 
kostumer til de forskellige forestillinger som 
afholdes i cirkusforeningen i løbet af året. 
Dvs. Halloween, juleforestilling, cirkusturne 
mv. Desuden står systuen for reparationer og 
vedligeholdelse af alle vores kostumer.
Så uanset hvor erfaren du er til at sy, kan vi 
altid bruge din hjælp. Der kan også være an-
dre 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 med. Det kan også lade sig gøre 
at tage sy opgaver med hjem, hvis det passer 
dig bedre.

REKVISITTER
HVOR FINDER VI ET FRANZ  
JÆGERPENGESKAB?
Instruktørerne har som regel mange gode 
ideer til, hvad der skal bruges af rekvisitter 
i en forestilling. Hvad der findes og bruges i 
forestillingen, skal jo passe til og ofte er det 
nødvendigt selv at konstruere rekvisitterne. 
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•   INFO@CIRKUSFLIKFLAK.DK
•   TLF. 20684883 
•   WWW.CIRKUSFLIKFLAK.DK
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