AANBOD WORKSHOPS
CIRCUS ATELIER SALTO
Circus is fascinerend om naar te kijken, maar nog zoveel leuker om zelf te beleven. Organiseer je een event en
ben je op zoek naar een leuke activiteit voor kinderen en jongeren van alle leeftijden? Wij hebben een aanbod met
diverse workshops uit onze hoed getoverd zodat je zeker vindt wat je zoekt.

STAP 1: KIES EEN FORMULE

1. OPEN workshop

2. GESLOTEN WORKSHOP

Tijdens een open workshop stallen we al het circusmateriaal
uit voor jou. Elke deelnemer kan er vrij mee experimenteren.
Onze circusbegeleiders helpen je waar nodig en stimuleren
je om nieuwe trucs te proberen.

Tijdens een gesloten workshop geven wij circusles op
maat aan een vooraf bepaalde groep. Na een leuke
opwarming leren we jou verschillende circustrucs aan.
We kunnen ook opbouwen naar een toonmoment aan
het einde van de workshop.

STAP 2: KIES EEN WORKSHOP

1. MULTI-CIRCUS

2. JONGLEREN

Samen met jou betreden we de grote circuspiste om op
een leuke en ontspannende manier de wondere wereld van
het circus te ontdekken. Je jongleert met verschillende
materialen zoals sjaaltjes, balletjes, kegels, ringen, diabolo,
bordjes, flowersticks, flip ’n flyers en swingsokken.
Daarnaast leer je om in evenwicht te blijven en te
balanceren op een bal, ton, kabel, eenwieler en pedalo.

Gooi je graag met allerlei materialen? Dan is deze
workshop ongetwijfeld iets voor jou. Hierin komen allerlei
jongleertechnieken aan bod. Je gooit met sjaaltjes, balletjes,
kegels, ringen, diabolo, bordjes, flowersticks, flip ’n flyers,
swingsokken en botsballen. Het leuke aan deze workshop?
Je leert ze nog op te vangen ook.

3. EVENWICHT

4. ACROBATIE

Doe jij graag gewichtig evenwichtig? In deze uitdagende
workshop leren we jou om op verschillende manieren je
evenwicht te bewaren. Aan het einde van de workshop weet je
hoe je je staande houdt op een bal, ton en kabel. Je leert ook
evenwichtstechnieken zoals eenwieleren, pedalo, rolla bolla,
stelten, ladder en balanceren. Na deze workshop ben jij een
kei in je evenwicht bewaren.

Hou jij van een gezonde dosis spektakel? In deze
workshop leren we je spectaculaire trucs aan op onze (mini)
trampolines en op de airtrack, een lang luchtkussen waarop
je reuzesprongen kan maken. Radslag, rondat, flikflak, salto’s
en andere leuke trucs leer je stap voor stap en op een veilige
manier. We bouwen ook een levende piramide met 2, 3, 4 …
deelnemers waarbij samenwerking en vertrouwen in elkaar
belangrijk zijn.

5. TRAPEZE en DOEK

6. PARKOUR

Wil jij prachtige figuren kunnen maken op de trapeze?
Of leren klimmen in het doek zoals je al hebt gezien in
het circus? Dat kan allemaal! Deze workshop is er voor
iedereen zonder hoogtevrees. Op de hoge en spectaculaire
luchtacrobatiestelling leren onze begeleiders jou op een
veilige manier verschillende trucs aan. Van deze workshop
ga je helemaal zweven.

Parkour ken je misschien ook als freerunning. In deze
energieke workshop combineer je klimmen, springen en
salto’s maken met je eigen creativiteit. We trainen op kracht,
lenigheid en snelheid. Een supercoole workshop voor
echte durvers!

7. EENWIELEREN

8. KLEUTERCIRCUS

Hou je van fietsen en mag het eens iets anders zijn?
Tijdens deze workshop leer je niet enkel eenwieleren,
maar ook op verschillende manieren opstappen, springen,
acrobatisch eenwieleren, in formaties rijden, manipulaties met
de eenwieler, eenwielerbasket … Je kan ook experimenteren
met pedalo’s, clownsfietsen en een echte gentleman’s bike.
Een leuke en uitdagende fietsworkshop voor wie jong is
of zich jong voelt.

Voor de allerkleinsten creëren we een bijzondere speel- en
experimenteerplek. Met zachte blokken bouwen we een
prachtige circuspiste waarin de kleuters de magie van het
circus kunnen ontdekken. We leren hen eenvoudige trucs aan
met sjaaltjes, bordjes, flip ’n flyers en flowersticks. Bovendien
leren ze op een veilige manier hun evenwicht te bewaren op
een echte circusbal, koorddansinstallatie … Tijdens deze
workshop worden de kleuters echte circussterren.

9. GOOCHELEN

10. BALLONPLOOIEN

Op zoek naar dat tikkeltje extra magie? Dan zijn mentalisme,
tafelgoochelen en goochelen met kaarten je ding. Tijdens deze
workshop toveren we heel wat trucs tevoorschijn. Vanaf nu
wordt elk feest met jou een magische gebeurtenis.

Wil je graag leren hoe je leuke en grappige figuren kan
maken met ballonnen? Dan is deze luchtige workshop
iets voor jou. Neem zeker deel als je wil leren, creëren en
je amuseren. Een leuke workshop voor iedereen die wil
blijven spelen.

STAP 3: VRAAG JE WORKSHOP AAN VIA TEAM@CIRCUSSALTO.BE
Je kan volledig vrijblijvend een offerte aanvragen voor één of meerdere workshops.
Gelieve de datum, uren, locatie en het aantal deelnemers te vermelden bij je aanvraag.
Onze workshops kunnen doorgaan op verplaatsing of in onze Circuszaal “SALTO” (Grote Markt 31 - 3300 Tienen).
Hou er op verplaatsing rekening mee dat we een minimum oppervlakte van 12 op 12 meter nodig
hebben met een droge ondergrond. Bij regen kunnen onze workshops dus enkel binnen of op een
overdekte locatie doorgaan.

Heb je nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar team@circussalto.be.

