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Wanneer: Donderdag 27 september en  
  4 oktober 2018 
Tijd:  15.30-17.00 uur 
Waar: Zaal Teunissen, Kilder 
Voor wie: Leerlingen van groep 4 t/m 7 
Kosten Gratis 
 

Maximaal aantal kinderen: 15 

    
Ben je gek op circus? Ben je gek op circus? Ben je gek op circus? Ben je gek op circus?     
Zou je zelf wel eens een voorstelling Zou je zelf wel eens een voorstelling Zou je zelf wel eens een voorstelling Zou je zelf wel eens een voorstelling     
willen maken? willen maken? willen maken? willen maken?     
Dat kan! Welcom organiseert met Dat kan! Welcom organiseert met Dat kan! Welcom organiseert met Dat kan! Welcom organiseert met     
Circustheater Stoffel 2 circuslessen bij jou Circustheater Stoffel 2 circuslessen bij jou Circustheater Stoffel 2 circuslessen bij jou Circustheater Stoffel 2 circuslessen bij jou 
in de buurt. Zo leer je veel van circus en in de buurt. Zo leer je veel van circus en in de buurt. Zo leer je veel van circus en in de buurt. Zo leer je veel van circus en 
van elkaar. Samen met ouderen leer je van elkaar. Samen met ouderen leer je van elkaar. Samen met ouderen leer je van elkaar. Samen met ouderen leer je 
trucs van een echte circusleraar en ga je trucs van een echte circusleraar en ga je trucs van een echte circusleraar en ga je trucs van een echte circusleraar en ga je 
dat presenteren. Ontdek je talent en dat presenteren. Ontdek je talent en dat presenteren. Ontdek je talent en dat presenteren. Ontdek je talent en 
schitter in de circuspiste!schitter in de circuspiste!schitter in de circuspiste!schitter in de circuspiste!    


