AANBOD ANIMATIES
CIRCUS ATELIER SALTO

STELTLOPERS
Voeg je aan je event graag een act toe om naar op te kijken? Dan passen onze steltlopers met hun opvallende lengte helemaal
in het plaatje. Je kan kiezen tussen verschillende personages.

Agent

Winterse Sprookjesfiguren

Mag het met wat humor? Onze agent in
uniform ontvangt jouw gasten op een ludieke
manier. Je kan deze steltloper bijvoorbeeld
inzetten op de parking of aan de ingang van
je event om een oogje in het zeil te houden.
Onze agent gaat in interactie met je gasten.

Een event met een vleugje magie?
Daar zorgen onze winterse sprookjesfiguren
voor. Met hun prachtige outfits en vuurfakkels zijn zij een lust voor het oog. Zij kunnen
jouw gasten op feeërieke wijze ontvangen
of zich met hun opvallende lengte tussen
de gasten bewegen als eyecatcher.
Deze fascinerende personages blijven ook
na je event nog betoveren.

Ceremoniemeester

Duo Grandiosa

Ben je op zoek naar een elegant uitgedost
personage? Onze ceremoniemeester zorgt
voor een stijlvolle ontvangst van je gasten bij
aankomst. Je kan de ceremoniemeester op
stelten ook tussen het publiek laten bewegen
als blikvanger. Hij overschouwt je event op
een gracieuze manier.

Verras je je gasten graag met een theatrale
performance die harten steelt? Dat kan met
dit verbazingwekkende duo. De hoogste man
van de Benelux torent op 5 meter hoogte
boven jouw gasten uit. Hij laat zich begeleiden
door zijn bevallige kleine cicerone die alles in
goede banen leidt. Samen zorgen ze voor een
prachtige combinatie van theater, circus,
spanning en een dosis humor in een retrojasje.
Ook zij kunnen je gasten origineel ontvangen of
voor een verrassend intermezzo zorgen.

Praktisch
Je kan onze steltlopers inzetten op elk event. Het enige wat ze nodig hebben is een harde vlakke ondergrond. Lange afstanden
afleggen lukt onze steltlopers niet, maar afgezien daarvan is er veel mogelijk.

JONGLEURS

ACROBATEN

Onze jongleurs voegen een speelse visuele toets toe aan je event met
kegels, poi, jongleerballetjes, diabolo’s of een combinatie. Voor een
event in het donker zorgen lichtgevende jongleermaterialen voor extra
sfeer. Je kan bovendien kiezen voor één of meerdere artiesten en voor
een specifiek kostuum. Ga je voor een blikvanger bij aankomst of leent
jouw event zich net tot jongleurs tussen het publiek? Het kan allemaal.

Integreer je graag adembenemend circustheater en cabaret? Mag het
burlesk en een tikje ondeugend? Onze acrobaten nemen je graag mee
in hun fascinerende wereld waarbij je de jouwe even vergeet.
Zij stemmen hun act af op jouw event.

CIRCUSFIETSEN
We fietsen graag met schwung door je event. Daarvoor hebben we prachtige circusfietsen die al dan niet gecombineerd
kunnen worden met een andere animatie.

Giraffe-eenwieler

Gentleman’s Bike

Door zijn hoogte is de giraffe-eenwieler een
echte eyecatcher. Onze artiest fietst hierop in
een kostuum naar keuze.

Verkies je een elegante circusfiets, dan is de
gentleman’s bike een stijlvolle en ludieke
animatie voor jouw event.

Je kan het circusgevoel tijdens je event nog
vergroten door deze eenwieler te combineren
met jongleerkegels.

Afhankelijk van jouw keuze zal een agent of
ceremoniemeester de act verzorgen.

VUUR

CLOWNS

Zoek je iets spectaculairs? Zet je je event
graag in vuur en vlam? Wij brengen voor
jou een heus vuurspektakel. Deze act is een
spannende combinatie van vuurjongleren,
vuureffecten met allerlei jongleermaterialen
en vuurspuwen. Je genodigden zullen zich
jouw event nog lang herinneren.

Hoeft alle gekheid voor jou niet op een
stokje? Hou je het graag guitig en vrolijk?
Mag het wat interactiever? Onze clowns
brengen tijdens jouw event een ludieke act
in prachtige kostuums. Of je genodigden nu
glimlachen, giechelen of schaterlachen, deze
act bezorgt hen sowieso een goed gevoel.

VUUR
TRAPEZE
EN DOEK

CLOWNS
CHANDELIER

Geïntrigeerd door de elegantie van trapeze en doek? Onze artiesten
creëren voor jouw event een sierlijke act waar je gasten geboeid naar
blijven kijken. We doen voor jou met plezier uit de doeken wat de
mogelijkheden zijn.

Ben je op zoek naar een exclusieve animatie? Wil je dat je gasten
zich jouw event nog lang zullen herinneren? Onze professionele
luchtacrobate vult de glazen van je gasten terwijl ze prachtige figuren
maakt in het doek. Met deze poëtische act kies je voor originaliteit.

ANIMATIES VOOR KINDEREN
Nemen ook kinderen deel aan jouw event? Ben je nog op zoek naar leuke animaties op maat van hen?
Met onze ballonnenclown en kindergrime scoor je gegarandeerd.

Kindergrime

Ballonnenclown

Is er op jouw event plaats voor een tentje
waar kinderen binnengaan als zichzelf en
buitenkomen als de held of fantasiefiguur
uit hun dromen? Onze grimeuse tovert de
kinderen om tot mooie sprookjesfiguren,
stoere superhelden, schattige dieren of
gevaarlijke monsters. Om het helemaal af
te maken kan je als extra optie voor gekke
haarkapsels kiezen.

Met kleurrijke ballonnen creëert onze
ballonnenclown prachtige kunstwerkjes.
In zijn speciale ballonnentent knutselt hij
zwaarden, hondjes, vlinders, allerlei dieren
uit de dierentuin en nog veel meer. Een leuke
extra aan deze act? De creaties mogen gewoon mee naar huis.

GOOCHELAAR

CONTACT

Laat je je gasten graag kennismaken met de
wereld van magie? Samen met jou bekijken
we welke goochelact tijdens jouw event het
best tot zijn recht komt zodat het publiek er
optimaal van kan genieten. Bij close-upmagie
begeeft de goochelaar zich tussen het
publiek zodat de omstaanders elke stap van
dichtbij kunnen volgen. Ook een centrale
act is mogelijk waarbij kleinere en grotere
goocheltrucs verweven worden tot een
samenhangend geheel. Voor grote groepen
is een theatershow op een podium dan
weer ideaal.

Betoverd door ons aanbod? Via team@circussalto.be kan
je volledig vrijblijvend een offerte aanvragen voor één
of meerdere animaties. Je kan ervoor kiezen om een
animatie te laten doorlopen tijdens je event of net om er
tijdens een korte act alle aandacht op te vestigen. Gelieve
bij je aanvraag de datum, uren en locatie te vermelden
zodat we meteen kunnen bekijken wat mogelijk is.
Had je voor jouw event iets in gedachten dat je niet
terugvindt in ons aanbod? Neem dan gerust contact op
om een animatie op maat uit te werken.

WWW.CIRCUSSALTO.BE

