clownen & cirkusprinsessan

Clownvariete’ för åldern 3-6 år, med lite dockteater,
lite trolleri, lite jonglering, musik och dans, men
framförallt CLOWNERI.
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Det ska bli Cirkusföreställning till kvällen, och cirkusråttan Theodor pysslar med sitt. Dockan Gabriella stökar i Rekvisitalådan.
Men clownen får inte vara med i föreställningen.
Han är för klantig. Istället får han städa och hjälpa Dockan Gabriella att
gå på lina.
Barnen har sett Gabriella i Rekvisitalådan och ber clownen att gå och
titta.
När clownen kikar ner i lådan är hon borta. Istället hittar han cirkusrekvisita som han inte kan hantera.
Gissa om han får råd av barnen?
Detta upprepas många gånger med olika cirkustricks tills han blir en
fullfjädrad cirkusclown.
Tack vare barnens rådiga ingripanden får han vara med till kvällen.
Men framför allt får han dansa med sin Cirkusprinsessa.
Publik: 3-6 år 60 barn + vuxna, bra som familjeföreställning.
Spelyta 5x5 m
Pris: 6.200:- inkl soc.avg+ logi o trakt + del i resa +moms
ring för pris i skåne

Clownen & Cirkusprinsessan – lite om föreställningens pedagogik!
Denna färgsprakande föreställning i form av en clownvarite´är mycket
mer än ren underhållning!
Barnen får möta clownen som ”inte kan”, som gör allt tokigt och därför
inte får vara med på cirkusföreställningarna!
Barnen kan identifiera sig med clownen , det brukar vara de som ”inte
kan”! Och ofta är den som ”inte får vara med”.
De hjälper clownen reda ut klantigheterna och får känna sig delaktiga
och att de för en gångs skull kan mer än en vuxen.
Barnen får med sina goda råd till clownen bl.a lära sig medkänsla och
ansvar. Och att hjälpa andra lite, kan betyda mycket. Om många hjälps
åt lite kan det förändra i stort!
Clownen möter barnen på hjärtats nivå och blir hörda och sedda, samtidigt som den röda tråden spinner vidare i föreställningen: Du ska inte ge
upp förrän Du lyckats med det du vill här i livet, om det är svårt kan du
ta hjälp av dina till och med nyfunna Vänner! Clownen lyckas till slut
med sina konster och har på vägen lärt sig mycket nytt, tack vare barnen!
Med vänliga hälsningar
Clown Raimondo

