
 

 

Vestlandske Teatersenter 
Kong Christian Frederiks plass 4 * 5006 Bergen * Norway 
933 878 457 Foretaksregisteret 
Kontonr. 1503.25.13147 

 

LØRDAGSTEATERET FOR DE MINSTE høsten 2018 

 «Sirkus Pirkus» - manesjens magiske verden 

 
 

I løpet av seks lørdager skal vi utforske sirkusets magiske verden! Bli med til 

Sirkus Pirkus, her finnes tigre, linedansere, klovner, hunder og kanskje noen 

supersterke helter og akrobater også? Vi drar inn i sirkusverdenen og oppdager 

alt det spennende og mystiske som kan skje. 

 

Hva skjer om tigeren rømmer?  

Eller nesen til klovnen forsvinner? 

Klarer linedanseren å holde balansen? 

Hva skjer hvis akrobatene egentlig har sceneskrekk?  

 

På Sirkus Pirkus kan alt skje!  

Her kan du vise frem dine beste triks, eller kanskje du oppdager noen helt nye triks du ikke 

visste du kunne? 

Den siste lørdagen vil vi ha vår egen lille visning fra Sirkus Pirkus.  

Her inviteres foreldre, søsken og annen familie med på å dele denne sirkusopplevelsen 

sammen med oss. Etter forestilling blir det DISCO I MANESJEN for store og små! 
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Litt om opplegget de seks lørdagene: 

 
 

 Lørdag 20.10  

Vi blir kjent med hverandre, lek og teater. 

 Vi deler erfaringer og utforsker sirkuset.  

Hva er sirkus? Hva kan skje der?  

Hva er morsomt? Hva er spennende? 

 Lørdag 27.10  

Vi tenker på hva som kan finnes på et sirkus,  

prøver ut de ulike rollene vi kommer på og  

hvordan de er i forhold til hverandre.  

 Lørdag 3.11  

Vi jobber med kropp og stemme.  

Vi øver på inngang og utgang, hvor er publikum?  

Hvordan skal vi være på en scene?  

Vi øver på sirkussangen. 

 Lørdag 10.11  

Vi prøver kostyme og sminke.  

Vi lager sirkusforestillingen vår. 

 Lørdag 17.11  

Vi øver på sirkusforestillingen. 

 Lørdag 24. 11  

FORESTILLING og Diplomutdeling  

Vi feirer forestillingen vår med MANESJEDISCO  og popcorn! 
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Påmelding & info: 

Vi har to ulike grupper; én for 3-4-åringer og én for 5-7-åringer.  

Kursene går over seks lørdager.  

Gruppene har oppstart lørdag 20. oktober, og siste kursdag er lørdag 24. november. 

 

Når: 

 3-4-åringer: kl. 10.30 - 11.30 

 5-7-åringer: kl. 12.00 - 13.00 

Hvor:   Cornerteateret på Møhlenpris 

Oppstart:  lørdag 20.oktober 2018 

Pris:   kr. 1.200,- (20 % søskenrabatt) 

Påmelding:  jeanette@teatersenter.no | tlf. 960 47 685  

Send en e-post med 

 barnets navn  

 barnets alder (fødselsdato)  

 kontaktperson 

 mobiltlf. 

 fakturaadresse 

 

 

Kursinstruktør Lina Taule Fjørtoft er skuespiller og skapende 

teaterutøver. Hun er utdannet fra Teaterproduksjon og 

skuespillerfag ved Nord universitet. Etter endt utdanning har 

Lina medvirket i en rekke forestillinger ved Den Nationale 

Scene, hun har vært tilknyttet Akershus Teater og turnert i Den 

kulturelle skolesekken med en egen produksjon. Lina har 

undervist barn og unge ved Vestlandske Teatersenter, Bergen 

kulturskole og Bergen musikkteater. 
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