
Kinderen leren in één dag ballopen, koorddansen, jongleren, 
in de trapeze hangen, piramides bouwen, eenwiel f ietsen, 
diabolo-en én ze treden er ook nog mee op!
Kijk op onze website www.santelli.nl voor uitgebreide informatie en de kosten. 

Circusproject
Heeft u binnenkort iets te vieren of wilt 
u iets leuks of actiefs doen met de hele 
school of vereniging? 
Dan is het circusproject iets voor u!

Santell i maakt samen met 
u in één dag een spet terende 
circusvoorstel l ing waar alle 
leer l ingen aan meedoen en 
waarbi j alle kinderen zich even 
een groot art iest voelen.

Informatie en boekingen
Circus Santelli
Professor Enno Dirk Wiersmastraat 3a
9713 GH Groningen
050 3139575
info@santelli.nl

Wat is er nodig voor een topdag?
Uiteraard een gymzaal (of grote lege ruimte van minimaal 4 meter hoog) of een 
groot schoolplein.
Een horde enthousiaste vrijwilligers.
Veel kinderen die we kunnen omtoveren tot circusartiest.

Dat is alles. Santelli zorgt voor de rest.

Vóór het project
Een trainer van Santelli bereidt tijdens een instructie de leerkrachten, ouders en 
of andere vrijwilligers voor op hun rol als circusinstructeur. Tijdens deze uitleg 
wordt verteld hoe de verschillende circustechnieken onderwezen kunnen worden. 
Veiligheid, maar vooral ook plezier staan hierin centraal. De instructie kan van te 
voren of op de dag zelf gegeven worden.

De circusdag
Op de dag van de voorstelling maken kinderen in kleine groepjes kennis met 
verschillende circustechnieken. De geïnstrueerde vrijwilligers begeleiden de 
kinderen bij elk onderdeel en de docenten van Santelli zorgen ervoor dat alles 
soepel en vooral ook veilig verloopt. 

Na twee uurtjes oefenen kiezen de kinderen het voor hen leukste onderdeel, 
waarna zij samen met de vrijwilligers de act instuderen.
Als afsluiting van het project geven de kinderen een spetterende en onvergetelijke 
circusvoorstelling in eigen huis voor eigen publiek.

Santelli zorgt voor al het circusmateriaal, een prachtig circusdecor en muziek. 
Kostuums en schmink kunnen in overleg ook geregeld worden. 


