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Kære alle Cirkusdeltagere og forældre 

Odense, den 6. juni 2022

 
Så går det snart løs igen med dette års cirkusuge. Denne gang for 35 gang!  
Vi glæder os til en fantastisk uge hvor vi håber vi får nogle hyggelige/sjove timer 
sammen. 
 
Vi mødes hver dag i uge 30 hvor vi skal tage imod alle de dejlige, glade og 
forventningsfulde cirkusbørn ved Cirkus Flik-Flak’s cirkusbygning på Herluf Trolles 
Vej 138, 5220 Odense SØ. Der trænes hver dag i artistgrupperne fra kl. 10.00-
16.00.  
 
Hvad der sker de andre dage, kan I se på tidsplanen.  
 
I artistgrupperne trænes der hårdt fra mandag til torsdag for at lave nogle flotte numre, 
så vi kan vise forældre, søskende, ja hele Odense en fejende flot forestilling fredag, 
lørdag og søndag.  
 
Der er i år pt. 140 børn/unge fordelt i 16 artistgrupper + 34 instruktører + 10 musikere + 9 
praktiske medarbejdere.  Dertil kommer alle frivillige hjælpere, som giver en hånd med. 
Der er stadig plads til nye børn fra 8 år og op. 
 
Vi håber vi får en herlig, sjov og festlig cirkusuge og byder alle velkomne. 
 
På de næste sider følger en masse praktisk medarbejder information. 
 
Mange cirkus hilsner 
 
Tommy Hardam 
Cirkus Flik Flak 
  



Deltagerinfo Cirkusugen 2022 

2 

 

 

 

P-pladser (MEGET VIGTIGT) 
 
Der er ikke så mange parkeringspladser ved cirkusbygningen, men der kan parkeres på vores 
græsplæne Herluf Trolles Vej 134. Vi beder alle jer forældre bruge denne parkering. 
Det er vigtigt, at I bruger denne parkering, da vi ikke må bruge naboernes, da vi også gerne 
fremover vil have nogle positive naboer. 
 

Vi har ikke tilladelse til at bruge de øvrige naboers parkeringspladser ! 
Informationstavle 
 
Ved indgangen til cirkuspladsen er der i cirkusugen opsat en infomationstavle, hvor I kan finde 
nyttige oplysninger om dagens aktiviteter. Vi beder forældre checke denne tavle ved aflevering af 
jeres cirkusbørn. 
 

Artistgrupper 
 
Cirkusbørnene træner hele ugen i den artistgruppe, de er blevet tilknyttet. 
På hjemmesiden www.cirkusflikflak.dk under cirkusuge /artistgrupper findes den endelige 
fordeling af alle tilmeldte børn og unge. Alle har fået et af deres ønsker fra tilmeldingen opfyldt. 
Artistgrupperne træner i cirkusbygningen, udendørs, i teltene samt på vores græsplæne. 
 

Spisning 
 
Køkkenpersonalet kalder til spisning kl. 12.00 til 13.15. Der er ta ́-selv-bord i cirkusbygningens 
hal. Næsten alle børn/unge er igen i år tilmeldt køkkenchefens fantastiske ta’-selv-bord. Maden 
indtages udenfor i spiseteltet eller ved de opstillede borde og bænke, hvor man spiser. De få 
børn, som ikke er tilmeldt madordningen, skal selv medbringe madpakke. (kan ikke opbevares i 
køkkenet !) 
Der er kold vand til alle hele dagen v/vandbeholderne foran cirkusbygningen. 
Hver gruppe får en opringning pr. tlf., når de skal komme. 
Husk også at hjælpe, især de yngste, med at få noget at spise. 
 
Praktisk hjælp 
 
I løbet af ugen vil der komme mange forældrehjælpere og hjælpe med f.eks. rengøring, bage 
kage, hjælpe i køkkenet og kiosker, mv. Se listerne på de sidste sider. 
 

Pauser – Forfriskning - Kage 
 
I dagens program er der indlagt en frokostpause. Andre pauser aftales i den enkelte artistgruppe. 
Kl. ca. 15.00 er der forfriskning/kage til alle deltagerne.  
Kager kan afleveres i køkkenet fra mandag d. 25. juli. 
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Lommepenge 
 
I isvognen kan der købes is, sluchice, popcorn, chips fra kl. 13.30 til 16.30. Vi vil helst have 
betaling med             Mobilpay men de mindste kan få deres punge med navn opbevaret i isvognen for 
at undgå tyveri. 
 

Glemte ting og sager 
 
Under cirkusugen afleveres fundne ting og sager i isvognen. 
Efter cirkusugen kan de glemte ting og sager afhentes i vores cirkuslokaler. Er tingene ikke 
afhentet efter 1 måned, bliver resten foræret til velgørenhed. 
 

Cirkus T-shirt 
 
Igen i år er det muligt at købe en flot cirkus T-shirt med.  
Cirkus T-shirts udleveres fra tirsdag d. 26. juli til  alle der har bestilt. 
 

Annoncer til cirkusprogram 
 
Vi er nu nået så langt i planlægningen, at vi skal have styr på annoncører til vores 
cirkusprogram. For at vi       igen i år kan lave et flot cirkusprogram, har vi brug for jeres hjælp til at 
finde disse annoncører. 
Alle annoncer skal være klar først i juni, så alt forarbejdet er lavet inden vi går på sommerferie. 
Annoncen i cirkusprogrammet trykkes i farver og der kræves færdigt, trykkeklart layout. 
 
Sidste års cirkusprogram kan du finde på www.cirkusflikflak.dk under materialer. 
 
 

Annoncepriser 
 
1/5 side 900,00 kr. + moms 1/1 side 3.500,00 kr. + moms 1⁄2 side 1.800,00 kr. + moms 
Andre formater er 4 annoncer på én side à 1.000 kr. + moms 
 

Syning af nye kostumer:  

Det er vigtigt, at alle kostumer er klar inden forestillingen. Kostumerne er prikken over i’et i 
forestillingerne. Kostumegruppen har vi brug for ekstra hænder til syning af nye kostumer samt 
til at stryge kostumerne, så de er flotte, når forestillingen begynder. Er der forældre som har 
mulighed for at hjælpe med denne opgave, så meld dig. Det kan godt være efter kl. 16.00 
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Forestillinger: 
 
Vi har følgende tidspunkterne for årets forestillinger: 
 
• Forestilling fredag, d. 29. juli kl. 10.00 og kl. 13.30 
• Lørdag d. 30. juli kl. 13.30 (Måske også kl. 10.00 hvis vi kan sælge billetterne!)  
• Søndag d. 31. juli kl. 10.00 og 13.30 

Billetpris: Børn kr. 120,-. Voksne kr. 130,- 

Børnehaver, SFO’er mv. inviteres til forestillingerne fredag formiddag kl. kl. 10.00 (specielpris) 
Billetter 
 

• Billetterne til cirkusforestillingerne kan købes på vores hjemmeside www.cirkusflikflak.dk 
• Der er plads til 350 personer i cirkusteltet pr. forestilling. For at være sikker på at få 

billetter til den ønskede forestilling skal I nok ikke vente med at  
           købe billetter    til lige før forestillingen. 
            
Vask af kostumer mv. 
 
Efter cirkusugen skal vi have vasket mange af kostumerne, inden de bliver hængt tilbage efter 
brug. Har du mulighed for at hjælpe med dette, må du gerne sende os en mail. 
Kostumerne skal afleveres tirsdag d. 9. august eller onsdag d. 10. august fra kl. 18 - 20 da 
Cirkus Flik-Flak ́s artistgruppe skal bruge dem til forestilling. 
 

Artistforestilling onsdag d. 28. juli kl. 16.00 – 17.15:  
I forbindelse med Cirkus Flik-Flak´s 35 års jubilæum har vi besluttet at vi onsdag eftermiddag gerne vil lave 
en lille fest for alle deltagerne. Vi skal have pandekager og se et fantastisk show udført af professionelle 
artister. 
Skulle der være nogle af jer forældre som også kunne have lyst til at se showet er I meget velkomne. 
 

Forsikring 
Cirkus Flik-Flak har tegnet en kollektiv forsikringsaftale. 
Cirkus Flik-Flak er ansvarsforsikret således at forsikringen dækker, hvis der sker en ulykke, hvor 
foreningen kan gøres ansvarlig - f.eks. i forbindelse med træningen/optræden. 
Endvidere er foreningens bestyrelsesmedlemmer samt alle instruktører og frivillige 
ulykkesforsikrede, når de arbejder for Cirkus Flik-Flak. 
 
Bemærk! 
At Cirkus Flik-Flak ikke har en ulykkesforsikring der dækker de enkle medlemmer i cirkusugen.  
Du skal derfor overveje om du vil anskaffe en ulykkesforsikring. Som borger i DK har du 
selvfølgeligt ret til den almindelige offentlige behandling hvis der sker en ulykke, men du har kun 
ret til evt. erstatning hvis du er forsikret. Cirkus Flik-Flak har ikke en forsikring der dækker din 
træning. 
Vi tager ikke ansvar for ting - Som fx. mobil, ipad, penge, tøj, højtalere og andet.
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Information til alle som skal overnatte på cirkuspladsen 
 
Nogle børn/unge har valgt at overnatte på cirkuspladsen. For dem er der aftensmad omkring kl. 
18.00 og    morgenmad kl. 8.00. 
Overnatningen foregår aldersopdelt i drenge- og pigetelte. Der er ca. 8 deltagere i hvert telt. 
Sengetider efter aftale ca. kl. 22.00. 
 
På cirkuspladsen er der totalt forbud mod alkohol. 
 
Til overnatning skal medbringes: Sovepose, liggeunderlag (DOG IKKE KÆMPEMADRASSER), 
toiletsager, praktisk tøj, skiftesko, lommelygte. 
Der er bademuligheder i Cirkus Flik-Flak bygningen. 
 
Fællesmøde: 
Mandag d. 25. juli kl. 16.15 mødes alle, som bor på pladsen i madteltet og holder fælles 
informationsmøde også instruktører mv. ! 
 
Forlade cirkuspladsen: 
Deltagerne, som bor på cirkuspladsen, kan efter aftale forlade cirkuspladsen. Dog skal der gives 
besked, inden man forlader pladsen, samt når man kommer tilbage. Alle skal være tilbage senest 
kl. 20.00, hvis man skal sove på pladsen. De mindste skal have tilladelse af forældrene. 
Hver aften er der fra kl. 20.00 – 21.00 underholdning på pladsen med sang, konkurrencer mv. 
Ca. 21.00 er der aftenkaffe for alle, som bor på pladsen. Forældre er velkomne til at kigge forbi 
til    aftenkaffe. 
 

Dette er MEGET vigtigt. 
Hjemmefra skal i snakke med jeres barn om, at når de bor på cirkuspladsen i cirkusugen Cirkus 
Flik-Flak er det os voksne de går til, det hjælper ikke de ringer hjem og er kede af det eller lign. - 
Så ved vi ikke hvad der sker! 
Vi har tidligere haft nogle misforståelser og problemer omkring det. 
Vi er der selvfølgelig 100% hvis der er noget i cirkusugen, og tager kontakt til jer forældre hvis 
det bliver nødvendigt. 
Vurdere i allerede nu at det er bedst at mobilen bliver hjemme, så er det rigtig fint - Eller man 
tager SIM-Kortet ud, så den kun kan bruges til foto, så det også rigtig fint. 
 
Borddækning/opvask mv.: 
Alle deltagere på teltlejren skal på skift hjælpe med de praktiske ting i forbindelse med spisning 
på pladsen. Vi laver inddeling for hele ugen. 
 
 
Med venlig hilsen Tommy Hardam 
 
PS. Skal I have kontakt til os i Cirkusugen, så træffes vi det meste af tiden på tlf. 20684883 
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Regler Cirkusuge 2022 
 
Rengøring: 
Hyppige rengøring af lokalerne på faste tidspunkter 2. gange dagligt 
- kl. 13.00 
- kl. 17.00 
 
Forplejning: 
- Alle vasker hænder ved de opsatte håndvaske! 
- Tallerken, bestik og glas tages deltagerne selv. 
 
Frokost:  
- Opøses af forældre/andre til de mindste artister 
- Artistgrupperne skiftes til at komme først. (spisetid). 
- Man spiser i madteltet eller ved borde/bænke 
 
Eftermiddagsforfriskning: 
- Der må serveres kage som forældre har bagt. 
- Spises i artistgrupperne (instruktør henter) 
 
Køkken: 
- Ingen mad udefra i køleskabet (madpakker, vegatare mv.) 
- Ingen adgang i køkkenet for andre end køkkenpersonalet. 
 
Salgvogn: 
- Ingen børn har adgang i salgsboden 
- Vi modtager Mobilpay 
 
Aftensmad: 
Maden opøses af forældre.  
Aftenprogram for dem som bor på cirkuspladsen: 
- Program for alle som bor på pladsen 
- Lejrbål med snobrød 
- Lege udendørs på græsplænen 
 
Teltlejr: - Overnatning  
 
Forestillinger: 
- Vi forventer max. 350 publikummer i teltet. 
- Billetter købes på hjemmeside ! 
- Vi afvikler følgende forestilling: 

• Fredag kl. 10.00 og kl. 13.30  
• Lørdag                     kl. 13.30 (Evt. Kl. 10.00 som ekstra forestilling) 
• Søndag kl.10.00 og kl. 13.30 
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På forældrehjælpe listen som du finder på www.cirkusflikflak.dk fremgår det hvornår de forskellige 
opgaver skal løses og hvem der har tilbudt at hjælpe med hvilken opgaver. Bemærk at det de fleste 
steder er børnenes navne som står på listerne. Der er stadig brug for hjælp til enkelte opgaver. 
 
 

Opsætning af cirkustelt: Fredag d. 22. juli kl. 9.00-14.00 skal vi have opsat cirkusteltet på pladsen. 
 
Opsætning af villatelte/spisetelt: Vi mødes på cirkuspladsen lørdag d. 23. juli kl. 9.00-14.00. I må gerne 
medbringe en pløkhammere. 
 
Opsætning af tribuner: Lørdag d. 23. juli kl. 9.00-14.00 skal vi have opsat tribuner i cirkusteltet. Der må 
gerne medbringes: Arbejdshandsker 
 
Rengøring: Toiletterne/kontaktflader rengøres 2 gange dagligt. Desuden skal de  øvrige lokaler rengøres 
efter kl. 16.30 bl.a. gangarealer, træningshal, baderum mv. Opgaven tager ca. 2 timer. 

Køkkenhjælp: Hjælper til: Frokost mødes i køkkenet kl. 10.00 - ca. 13.30. Aftensmad mødes i køkkenet 
ca. kl. 16.15 - ca. 20.00 
 
Opvaskeafdeling: Ansvarlig for at der er tallerkener, glas, bestik mv. til frokost eller aftensmad. Desuden 
klare opvasken efter spisningen i vores prof. opvaskemaskine. 
Første hold kl. 10.00 – 14.30. Andet hold kl. 18.30 – 20.00 
 
Kage: Kage til cirkusugen kan afleveres i køkkenet fra mandag d. 25. juli. 

Oprydning: Søndag d. 31. juli efter sidste forestilling fra ca. kl. 15.30 - 18.00 pakkes alt sammen. 
Hjælperne vil blive fordelt på de forskellige opgaver. 

Opsætning af lyd/lys: Søndag d. 24. juli fra kl. 9.00-14.00. I samarbejde med vores lys/lyd mand Christian, 
opsætte lamper og trække ledninger så alt udstyr er klar mandag morgen. Vi mangler pt. hjælpere til denne 
opgave. I behøves ikke kunne en masse teknisk for at hjælpe, men det skader ikke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversigt over de praktiske opgaver i forbindelse med Cirkus Flik-Flak 
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Tidsplan for cirkusugen 2022: 
Dagsprogram:  
   9.30 - 9.45 Instruktørmøde i madteltet 
10.00 - 12.00 Træning/planlægning af forestilling 
12.15 - 13.00 Frokost/madpakker 
13.00 - 13.30 Fællesmøde (alle) i cirkusteltet 
13.30 - 15.45 Træning - forfriskning (saftevand/kage) 
15.45 - 16.00 Oprydning (alle) 
 
Ugeprogram: 
 
Fredag d. 22. juli kl. 9.00 Opsætning af cirkusteltene, 
Lørdag d. 23. juli kl. 9.00 Opsætning af tribuner (husk arbejdshandsker)   
                                     Opsætning af spisetelt, overnatningstelte mv. 
 
Søndag  24. juli   kl. 9.00       Opsætning af lyd og lysudstyr 
                       kl. 13.00 Praktiske opgaver mv. 
 
Mandag 25. juli kl.    9.00 Morgenkaffe/informationsmøde for alle medarbejdere 
                       kl. 10.00 Samling af alle deltagerne i cirkusteltet  
    Præsentation af medarbejderne på pladsen. (se dagsprogram) 
 
Tirsdag 26. juli kl.10.00 (se dagsprogram)  
 
Onsdag 27. juli kl.10.00 (se dagsprogram) 
                        kl. 13.45 Fælles fotografering af ALLE deltagere 
  kl. 16.00 Jubilæumsfest med proff. artist (gratis for alle) 
 
Torsdag 28. juli kl. 10.00 Generalprøve i cirkusteltet forventet slut ca. 16.00 
 
Fredag 29. juli  kl.   9.00 Omklædning/sminkning (Alle skal være på pladsen!) 
                      kl. 10.00 Forestilling  

Frokost/madpakker 
                       kl. 13.30 Forestilling 
 
Lørdag 30. juli  kl. 9.15  Evt. Omklædning/sminkning 

kl. 10.00  Evt. ekstra forestilling 
Frokost/madpakker 

                        Kl. 13.00          Omklædning/sminkning (Alle skal være på pladsen!) 
kl. 13.30  Forestilling 

 
Søndag 31. juli    kl. 9.15 Omklædning/sminkning 
                            kl.10.00 Forestilling 
                                                Frokost/madpakker 
       kl.13.30   Forestilling 
                kl. 15.30  Oprydning af cirkuspladsen 
 
 

Cirkustelefonnr. i cirkusugen: 20 68 48 83
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