CIRKUSDAG FOR HELE
IDOM - RÅSTED SKOLE
TIRSDAG 29 MAJ 09.30 - 14.00
Cirkusfabrikken fra Roslev har gæstet skolen og hele
dagen givet alle eleverne mulighed for at prøve og sætte
sig ind i flere forskellige cirkus discipliner.
Dagen er tænkt som en inspirationsdag til Idom - Råsted
Cirkusklub som starter op i september 2018.

CIRKUSKLUB I IDOM- RÅSTED FRA SEPTEMBER 2018
Kære Forældre og elever fra Idom og Råsted skole.
I starten af september 2018 starter vi en Cirkusklub op i Idom - Råsted skoles
gymnastiksal.
Det vil være en almindelig klub ligesom håndbold og fodbold som vil være en gang
om ugen; onsdag eftermiddag.

Med cirkusklubben vil børnene få muligheden for at dygtiggøre sig i forskellige
cirkus discipliner: jonglering, akrobatik mm.
Klubben er sat i gang med hjælp fra Cirkusfabrikken i Roslev.
De har med midler fra Nordea fonden og region midtjylland startet et projekt op med
titlen Cirkus for alle. Med det formål at udbrede cirkus disciplinerne til en masse børn
i hele landet som et supplement eller alternativ til hvad man ellers kan gå til.
I projektet er der afsat midler til at starte cirkus klubber op i hele danmark, de hjælper
med instruktører og logistik det første år og Idom Råsted har været så heldige at
komme med i puljen af klubber.
Cirkusklubben vil være åben for alle fra 6 - 16 år.
I vores møde med Morten Mikkelsen opstod så også ideen med cirkus på
skoleskemaet:
På den måde at en blandet gruppe elever fra 4 - 7 klasse kan melde sig frivilligt til at
gå til cirkus 1 time hver uge i skole tiden.
Ideen opstod fordi man på flere skoler her i Holstebro kommune kan gå til blæser og
stryger orkester som en del af skemaet, det er et system som fungerer på den måde at
hvis skolen stiller med en lærer stiller Holstebro musikskole en lærer til rådighed for
at lede et orkester.
De børn som har valgt musik kan så indgå i et system med leje af instrumenter fra
musikskolen mod et mindre gebyr.
Da vi nu i Idom - Råsted altid går den lige vej med skæve ideer tænkte vi at starte op
med CIRKUS på skemaet efter sommerferien, også her med hjælp fra de samme
instruktører som skal undervise i cirkusklubben.
Vi håber at mange børn og forældre vil tage godt i mod tilbuddet og endnu engang vil
være med til at sætte skolen og hele Idom - Råsted på landkortet.
Mange hilsner Erika Sanchez, Kai Bredholt og Landsby Laboratoriet.

