
Velkommen til Børne og 
ungdomscirkusfestival 2022.
Cirkus Flik-Flak inviterer i samarbejde 
med DUBAL til cirkusfestival i Odense fra 
d. 25. -28. august 2022.

På cirkusfestivalen mødes børn, unge og 
voksne fra cirkusklubber fra hele 
Danmark. Vi håber at vi sammen kan 
skabe en fantastisk cirkusfestival med 
masser af ny cirkusinspiration, lære nye 
tricks og netværke på tværs af 
cirkusklubberne. Vi skal lave fælles 
forestillinger og cirkusworkshops. 

På festivalpladsen bliver der sat cirkustelt 
op, hvor der hele weekenden vil være 
mulighed for cirkustræning på tværs af 
klubberne. Masser af forestillinger i 
cirkusbygningen udført af de deltagende 
børn og unge i løbet af weekenden. 
Festivalen bliver afholdt på arealerne 
omkring Cirkus Flik-Flak´s lokaler på 
Herluf Trolles Vej 138 i Odense SØ. Som 
tidligere år vil overnatningen ske i egne 
medbragte telte, som opstilles på de 
anviste områder. 

Pris: kr. 400,-
Tilmelding sker på www.cirkusflikflak.dk 
inden sommerferien. 

Med venlig hilsen og på gensyn i Odense 
Cirkus Flik-Flak
Tlf. 20684883
Mail: info@cirkusflikflak.dk

PROGRAM FOR 
WEEKENDEN:

Torsdag:
17.00 Festivalpladsen åbner og der kan 
opsættes overnatningstelte på pladsen 
19.00 Aftensmad
20.00 Velkomst / fælleslege
22.00 Ledermøde (min. en fra hvert 
cirkus)

Fredag:
8.00- 9.00 Morgenmad
9.00 - 11.30 Fællestræning til 
forestillingerne eftermiddag.
11.45 - 12.45 Frokost
13.00 - 16.30 Fælles forestillinger i 
Odense City.
16.30 - 18.00 Hygge på pladsen med 
mulighed for workshops mv.
18.00 Aftensmad
20.00 Velkomst/forestilling
22.00 Ledermøde
(min. en fra hvert cirkus)
23.30 Ro på pladsen

Lørdag:
8.00- 9.00 Morgenmad
9.00-11.00 Cirkusworkshop /
fællestræning
12.00-13.00 Frokost
13.00-18.00 Cirkusforestillinger/
fællestræning.
19.00 Aftensmad
20.00 Gallashow med indslag fra 
deltagende cirkus.
23.30 Ro på pladsen              

Søndag:
8.00- 9.00 Morgenmad
9.00-10.00 Ledermøde/evaluering af 
festival (min. en fra hvert cirkus) 
10.00-12.00 Workshop
12.00-13.00 Frokost/oprydning
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Cirkusfestival hos Flik-Flak 
fra den 25. august til den 28. august 2022




