
Circusprojecten 
 

Hoe gaat het? 
 

 

Met een circusproject van Circus Rotjeknor, kunt u straks terugblikken op een geslaagd evenement. Voor een 
succesvolle dag is het goed om een aantal dingen te weten. 
 

Vooraf 
U ontvangt van Circus Rotjeknor een contract van de gemaakte afspraken. De algemene bepalingen (zie 
ommezijde) zijn onderdeel van dit contract. Van Circus Rotjeknor ontvangt u ook een schema van de 
dagindeling. 
 

Instructie bijeenkomst 

Aan circusdagen waar een voorstelling gemaakt wordt, gaat een instructie bijeenkomst vooraf. Deze 
bijeenkomst, die plaatsvindt in de week voorafgaande aan het project, duurt twee uur en is bedoeld voor 
ALLE medewerkers aan de circusdag (leerkrachten, begeleiders en ouders). Tijdens de bijeenkomst wordt 
door de docent van Circus Rotjeknor uitleg gegeven over het verloop van de circusdag. Er wordt (door zelf te 
spelen!) duidelijk gemaakt hoe er geoefend wordt met het circusmateriaal en hoe acts gemaakt worden. De 
instructie bijeenkomsten leveren veel voorpret op en sportieve kleding is geen noodzaak maar wel gewenst. 
 

De Circusspeelplaats 
De docenten van Circus Rotjeknor richten de speelplaats zo in dat er goed en veilig geoefend kan worden met 
het circusmateriaal. Bij festivals kunnen de deelnemers vrijblijvend in- en uitlopen. Bij grote drukte zal de 
toeloop meer geregeld moeten worden. De instelling die Circus Rotjeknor inhuurt zorgt dat dit, wanneer het 
nodig is, geregeld wordt.  
 

De circuslessen (clinics of workshops) 
De docent(en) van Circus Rotjeknor richt(en) vooraf de workshopruimte in. De deelnemers ontvangen 
instructie en gaan daarna onder begeleiding van de docent(en) aan de slag. Bij meer dan 40 deelnemers kan 
er gekozen worden om te oefenen in een circuitmodel. De circuslessen worden doorgaans afgesloten met een 
kleine presentatie aan elkaar of aan een beperkt publiek. 
 

De circusdag 
Een circusdag bestaat uit drie gedeeltes: het oefenen, het maken van de acts en de voorstelling.  
Het oefenen gebeurt in een circuitmodel met vooraf ingedeelde groepjes. Het aantal groepjes hangt af van 
het aantal onderdelen dat uitgezet wordt. Er worden net zoveel groepjes gemaakt als er onderdelen zijn. Alle 
deelnemers oefenen met alle circusonderdelen die er zijn. De docenten van Circus Rotjeknor richten vooraf 
samen met de medewerkers de locaties in waar geoefend wordt.  
Voor het maken van de acts worden de deelnemers opnieuw ingedeeld, bij het onderdeel naar keuze. De 
deelnemers kiezen zelf maar de keuze kan ook vooraf al bepaald zijn. De circusacts die gemaakt worden, 
bestaan uit een entree, een aantal (meestal drie) verschillende trucs en het afscheid.  
Voor de voorstelling wordt de optreedruimte ingericht met grondzeil, decor en geluidsinstallatie. De 
materialen worden overzichtelijk, in volgorde van gebruik, klaargezet en de artiesten nemen, in volgorde van 
optreden, plaats rondom de piste. Het publiek neemt plaats achter de artiesten. Een voorstelling duurt 
meestal tussen de één à anderhalf uur.  
 

Het opruimen 
Na afloop van een circusproject worden de materialen gecontroleerd en geteld en vervolgens ingepakt. De 
medewerkers aan een circusdag helpen hieraan mee. 
 

Nog vragen? 
Wij hopen met deze beschrijving u zo goed mogelijk duidelijkheid geboden te hebben. Mocht u toch nog 
vragen hebben dan kunt u die altijd stellen. 
 
Per e-mail: info@circusrotjeknor.nl  
Per telefoon: 06 – 365 18 990 

 
Zie ommezijde voor de algemene bepalingen. 



Goed om te weten 
Algemene bepalingen bij circusprojecten 

 
 

1. Circus Rotjeknor zorgt voor:  
• De deskundige begeleiding, het circusmateriaal, de muziek en de geluidsinstallatie. 
• Bij voorstellingen ook voor het decor: een entreegordijn en een grondzeil (8,5m x 6,0m). 

 

2. U zorgt voor: 
• De deelnemers, die gekleed zijn in sportieve kleding. Bij circusdagen zijn de kinderen vooraf 

ingedeeld in groepjes, bij voorkeur met verschillende leeftijden door elkaar. 
• De medewerkers (gemiddeld één volwassene per 10 deelnemende kinderen). 
• Een geschikte locatie: 

o Bij een circusspeelplaats een vlakke ondergrond van 15 × 10 meter. Dit kan buiten zijn (op 
een plein) of binnen (in een gymzaal). 

o Bij de circuslessen (of workshops) eenzelfde ruimte van 15 × 10 meter, waarbij het prettig is 
als dit duidelijk afgebakend is. 

o Bij circusdagen moet voor het oefengedeelte een oefencircuit uitgezet kunnen worden van 10 
à 12 circusonderdelen. Dit kan buiten (op het schoolplein) of binnen (in een gymzaal, 
speellokaal gecombineerd met vrijgemaakte klaslokalen).  

o Voor de voorstelling is een grote ruimte nodig, zeker als ouders worden uitgenodigd als 
publiek. Het speelvlak is, inclusief het gedeelte achter de schermen 10 × 10 meter. Een 
gymzaal, en bij grotere voorstellingen een sporthal, is vaak minimaal nodig.  

� Gymzaal: zeer beperkt publiek, kinderen spelen voor elkaar. 
� Buiten: bij een voldoende groot plein veel publiek mogelijk, echter weersafhankelijk. 
� Sporthal: ideaal, veel publiek mogelijk en niet afhankelijk van het weer. 

• Niet noodzakelijk, maar wilt u gebruik maken van circuskleding en schmink dat moet u daar zelf voor 
zorgen. Bij kleinere projecten (t/m 50 kinderen) kan circuskleding van Circus Rotjeknor gehuurd 
worden. 

 

3. Onvoorziene omstandigheden: 
• Er wordt gebruik gemaakt van degelijk circusmateriaal. Schade en vermissing van en aan materialen 

zullen door Circus Rotjeknor in rekening worden gebracht. 
• Bij annulering tot maximaal twee weken voor aanvang van het project brengt Circus Rotjeknor 50% 

van de kosten in rekening, daarna is er geen korting mogelijk. Een annulering dient schriftelijk 
(eventueel per e-mail) gemeld te worden. 

• Indien (een van de) docenten door overmacht, ziekte, on- of sterfgeval verhinderd is, behoudt Circus 
Rotjeknor zich het recht voor de overeenkomst zonder meer te annuleren. Dit wordt zo spoedig 
mogelijk gedaan. In overleg zal geprobeerd worden een ander tijdstip overeen te komen. Zo dit niet 
mogelijk is, vergoedt Circus Rotjeknor aantoonbare kosten tot maximaal 50 euro. Circus Rotjeknor 
zal zich inspannen, indien dat gewenst is, een alternatief te bieden. 

• Indien een project buiten plaatsvindt, dienen de omstandigheden qua temperatuur, wind en 
vochtigheid van dien aard te zijn dat een project ook inderdaad mogelijk is. Dit in verband met de 
veiligheid van de kinderen. Deze beoordeling geschiedt door de docent. Indien een project door de 
weersomstandigheden niet mogelijk is, moet naar een overdekte locatie uitgeweken kunnen worden. 
Indien dit niet mogelijk is, zal Circus Rotjeknor toch de totale kosten in rekening brengen. 

• De opdrachtgever is zelf eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers.  
 
 

4. Zakelijke gegevens: 
• Circus Rotjeknor heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Hierbij 

maakt Circus Rotjeknor gebruik van het unieke middel: circusspel. 
• Circus Rotjeknor is als stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 

nummer 41133238. 
• Circus Rotjeknor is een stichting die vrijgesteld is van de BTW. Dit betekent dat aan de prijzen geen 

BTW wordt toegevoegd. 
• In de gefactureerde uren is de reistijd binnen Rotterdam meegenomen. 

 
 

 
Stichting Circus Rotjeknor, Veerlaan 19 E, 3072 AN Rotterdam 


