
Beste	  medewerkers	  van	  de	  activiteiten	  
begeleiding,	  
	  
Met	  deze	  brief	  willen	  wij	  u	  laten	  kennismaken	  
met	  onze	  Stichting	  centrum	  voor	  Circuskunst	  met	  
daarbij	  een	  voorstelling	  speciaal	  ontwikkeld	  voor	  
mensen	  die	  in	  een	  	  verzorgingstehuis	  wonen.	  	  	  
Onze	  stichting	  voor	  CircusKunst	  geeft	  wekelijks	  
aan	  ongeveer	  200	  kinderen	  circusles.	  	  Daarnaast	  
hebben	  we	  een	  jongleergroep	  voor	  volwassenen	  
en	  organiseren	  we	  veel	  extra	  activiteiten.	  
Ons	  doel	  is	  om	  met	  circus	  	  zoveel	  mogelijk	  
mensen	  te	  bereiken.	  	  
Dit	  gebeurd	  door	  ons	  wekelijks	  lesaanbod,	  	  maar	  
ook	  door	  voor	  publiek	  	  op	  te	  treden.	  	  Op	  deze	  
manier	  kunnen	  veel	  mensen	  van	  circus	  genieten.	  
	  
Ongeveer	  een	  jaar	  geleden	  zijn	  we	  gestart	  met	  	  
een	  plan	  voor	  	  een	  nieuwe	  voorstelling,	  genaamd:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  “Bij	  oma	  op	  bezoek”.	  	  
We	  hebben	  hiervoor	  een	  projectplan	  geschreven	  en	  zijn	  fondsen	  gaan	  werven.	  Dit	  is	  
zeer	  succesvol	  verlopen.	  Er	  zijn	  toezeggingen	  voor	  geld	  gedaan	  en	  zodoende	  konden	  
we	  afgelopen	  september	  starten	  met	  het	  trainen	  van	  deze	  nieuwe	  voorstelling.	  
	  
Het	  project	  “Bij	  oma	  op	  bezoek”	  
Bij	  “oma	  op	  bezoek”	  	  is	  een	  voorstelling	  die	  45	  minuten	  duurt	  en	  gespeeld	  wordt	  door	  
een	  showgroep	  van	  10	  kinderen	  en	  	  jongeren.	  Het	  verhaal	  voor	  de	  voorstelling	  is	  
gemaakt	  door	  regisseur	  Mieke	  Bastiaansen,	  die	  samen	  met	  de	  kinderen	  en	  de	  
circustrainers	  aan	  deze	  voorstelling	  oefent.	  
Na	  de	  voorstelling	  kunnen	  de	  jonge	  artiesten	  in	  contact	  gaan	  met	  de	  bejaarden,	  zodat	  
er	  ook	  een	  wederzijdse	  ontmoeting	  kan	  plaatsvinden.	  	  
	  
Vanaf	  februari	  	  2014	  is	  de	  voorstelling	  klaar	  en	  hebben	  wij	  de	  mogelijkheid	  om	  naar	  
uw	  verzorgingshuis	  te	  komen	  om	  de	  show	  te	  laten	  zien.	  We	  hebben	  een	  speellijst	  met	  
data	  gemaakt,	  zodat	  u	  kunt	  zien	  wanneer	  we	  kunnen	  optreden.	  
	  
Zoals	  gezegd	  zijn	  er	  fondsen	  gezocht	  om	  mee	  te	  betalen	  aan	  dit	  project.	  	  
Hierdoor	  zijn	  de	  	  kosten	  voor	  u	  als	  tehuis	  erg	  laag	  en	  bedragen	  nog	  slechts	  €200	  euro.	  
	  
Inhoud	  van	  de	  voorstelling	  “Bij	  Oma	  op	  bezoek”.	  
Sofie	  moet	  naar	  haar	  oma.	  Dat	  is	  zo	  saai.	  Haar	  oma	  stelt	  haar	  altijd	  dezelfde	  vragen	  en	  
in	  het	  bejaardentehuis,	  waar	  haar	  oma	  zit,	  is	  voor	  haar	  niets	  te	  doen.	  	  
Maar	  wat	  doet	  haar	  oma	  dan	  met	  jongleerballen?	  	  
Ze	  houdt	  iets	  voor	  haar	  achter,	  Sofie	  voelt	  het	  gewoon.	  	  



Als	  haar	  oma	  haar	  het	  geheim	  verklapt,	  ontvouwt	  zich	  een	  heel	  andere	  wereld	  waar	  
niets	  is	  wat	  het	  lijkt.	  	  
De	  voorstelling	  “bij	  oma	  op	  bezoek”	  gáát	  bij	  oma	  op	  bezoek.	  Een	  hartverwarmend	  
verhaal	  vol	  circus,	  ontroering,	  herkenning	  en	  hilariteit.	  Met	  deze	  voorstelling,	  gespeeld	  
door	  10	  kinderen	  en	  jongeren,	  geven	  we	  niet	  alleen	  de	  bewoners	  van	  het	  
bejaardentehuis	  een	  leuke	  middag,	  	  maar	  zorgen	  we	  ook	  voor	  een	  ontmoeting	  tussen	  
jong	  en	  oud.	  	  	  
	  
Reclame	  en	  publiciteit	  
Zodra	  de	  afspraken	  definitief	  zijn	  en	  de	  speellijst	  bekend	  is	  zullen	  er	  flyers	  worden	  
afgedrukt	  zodat	  u	  	  ook	  binnen	  het	  verzorgingshuis	  de	  voorstelling	  kan	  bekendmaken.	  
Wellicht	  kunnen	  de	  bewoners	  familie,	  kinderen	  en	  kleinkinderen	  uitnodigen,	  want	  	  
“Bij	  oma	  op	  bezoek”	  is	  een	  echte	  familie	  voorstelling.	  
	  
Technische	  gegevens.	  
Een	  aantal	  zaken	  aangaande	  de	  voorstelling	  zijn	  van	  belang.	  Voor	  de	  ruimte,	  tijd	  en	  
stroom	  hebben	  wij	  de	  volgende	  zaken	  nodig:	  
	  

-‐ podium	  of	  vlakke	  vloer	  van	  minimaal	  4x8	  meter	  
-‐ 2	  stroomgroepen	  voor	  de	  lampen	  en	  geluid	  
-‐ kleedkamer	  
-‐ opbouwtijd	  ±	  1,5	  uur	  
-‐ afbouwtijd	  ±	  45	  minuten	  

	  
Zijn	  er	  eventueel	  problemen	  met	  bovenstaande,	  dan	  kunnen	  we	  altijd	  met	  u	  
meedenken	  en	  iets	  proberen	  te	  regelen.	  
	  
De	  data	  die	  we	  vrij	  hebben	  om	  op	  bezoek	  te	  komen.	  
Show	  1:	  Zaterdag	  8	  Februari	   Tussen	  12.00-‐16.00	  uur	  
Show	  2:	  Zaterdag	  15	  Februari	   Tussen	  12.00-‐16.00	  uur	  
Show	  3:	  Zondag	  16	  Februari	   Tussen	  12.00-‐16.00	  uur	  
Show	  4:	  Zaterdag	  1	  Maart	   Tussen	  12.00-‐16.00	  uur	  
Show	  5:	  Vrijdag	  14	  Maart	   Tussen	  16.00-‐19.00	  uur	  
Show	  6:	  Zondag	  16	  Maart	   Tussen	  12.00-‐16.00	  uur	  
Show	  7:	  Zondag	  30	  Maart	   Tussen	  12.00-‐16.00	  uur	  
Show	  8:	  Zaterdag	  5	  April	   Tussen	  12.00-‐16.00	  uur	  
Show	  9:	  Zondag	  6	  april	   Tussen	  12.00-‐16.00	  uur	  
Show	  10:	  Zaterdag	  12	  april	   Tussen	  12.00-‐16.00	  uur	  
	  
De	  	  aangegeven	  tijden	  zijn	  richttijden	  en	  uiteraard	  kunnen	  we	  rekening	  houden	  met	  uw	  
speciale	  wensen.	  Ook	  over	  eventuele	  andere	  data	  is	  overleg	  mogelijk.	  	  
	  



Bijgevoegd	  	  hebben	  we	  een	  aanvraagformulier,	  waar	  u	  uw	  voorkeursdatum	  en	  tijd	  	  
kunt	  aangeven	  en	  uw	  contact	  gegevens	  kunt	  invullen.	  
We	  werken	  de	  aanvragen	  af	  op	  volgorde	  van	  binnenkomst.	  	  
Heeft	  u	  nog	  vragen,	  bel	  dan	  gerust	  of	  stuur	  een	  mail,	  dan	  bel	  ik	  u	  terug.	  	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Jeroen	  van	  der	  Lee	  
Projectleder	  van	  Centrum	  voor	  CircusKunst	  
m.	  06-‐51027262	  
e.	  jeroen@circuskunst.nl	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Aanvraag	  formulier	  voorstelling	  “Bij	  Oma	  op	  bezoek”	  
	  
Naam	  verzorgingshuis:	  
	  
	  
	  
	  
Naam	  contactpersoon:	  
	  
	  
	  
Adres	  optreedlocatie:	  
	  
	  
	  
Contact	  gegevens	  contact	  persoon:	  
	  
	  
	  
Voorkeur	  datum	  1:	  
	  
	  
	  
Voorkeur	  datum	  2:	  
	  
	  
Opmerkingen	  aanvullingen:	  
	  
	  
	  
	  
	  
____________________________________________________________________________________________________
_	  
	  
U	  kunt	  dit	  formulier	  emailen	  naar:	  	   jeroen@circuskunst.nl	  
Of	  opsturen	  naar:	   	   	   	   Stichting	  Centrum	  voor	  CircusKunst	  
	   	   	   	   	   	   Keiweg	  119a	  
	   	   	   	   	   	   4902	  PC	  Oosterhout	  


