
Sirkuksen kevätnäytös on pe - la 2.-3.5. (mahd. su 4.5.)  

Kevätkausi kuluu näytöksen valmistamiseen. Kevätnäytöksellä on kaksi tärkeää merkitystä, omien 

taitojen esitteleminen ja yhteisten ponnistelujen tulosten näkeminen. Kevätnäytöksen valmistelu nostaa 

harjoittelun motivaatiota ja iso yhteinen projekti on kasvatuksellisesti tärkeä. Jokainen kantaa oman 

kortensa kekoon ja yhdessä saamme aikaiseksi aina jotakin uutta. Yritämme kasvaa arvostamaan sekä 

omaa, että toisten tekemistä ja lopputulosta.  

Kevätnäytös poikkeaa aiemmista siinä, että yläkouluikäisten ryhmä Jämäkät osallistuu esityksen työstämiseen läpi 

koko prosessin. Olemme yhdessä valinneet esityksen teeman ja paraikaa työstämme yksittäisten numeroiden 

”maailmoja”.  

Mukaan haluavien lasten ja nuorten on sitouduttava prosessiin. Kevätnäyökseen ei siis ole pakko osallistua, 

sirkustella voi ihan hyvin ilmankin. Näytöksen valmistaminen ja esiintymiset ovat kuitenkin huikea kokemus, joten 

suosittelemme osallistumista kaikille. Näytökseen valmistaudutaan käymällä ahkerasti treeneissä ja ollaan valmiita 

myös tulemaan tarvittaessa ylimääräisiin treeneihin. Ylimääräisten treenien määrä vaihtelee paljon iän ja omien 

numeroiden mukaan. Keskustelkaa asiasta kotona ja palauttakaa alla oleva lappu sirkukselle. Samalla kysytään 

lapsen/nuoren kokoa. Sirkus kustantaa esiintymisvaatteet. Lisäksi saattaa tarvita esim. omia lekkareita, mutta nämä 

ohjeistetaan tarkemmin myöhemmin. Myös erilaista rekvisiittaa tullaan tarvitsemaan, palataan tähän myöhemmin. 

Tarvitsemme myös kotiväeltä apua puvustukseen, lavastukseen, markkinointiin, puffetin toteuttamiseen jne. 

Haastamme kaikki perheet mukaan yhteisiin talkoisiin. Tällä kertaa apua tarvittaneen myös lavastuksen tekemiseen. 

Mietipä haluaisitko olla mukana näissä. Kokeneemmat opastavat uusia, osaamattomuus ei ole peruste jäädä pois. 

Työ ajoittunee maalis-huhtikuulle. Ilmoittautuminen alla. 

Esityksiä edeltävä viikonloppu, koko edellinen viikko, ja vappupäivä pitää jo tässä vaiheessa varata harjoitteluun ja 

läpimenoihin. Kaikkia ei välttämättä tarvita joka päivä, mutta 50 lapsen ja nuoren aikatauluja ei voida varioida 

yksittäisen henkilön aikataulujen mukaan. Jos lähdette mukaan, tehkää tämä varaus kalenteriin jo tässä vaiheessa. 

Loppurutistus tulee olemaan rankka, pieniä toki koetellaan vähemmän kuin isoja. Mutta kyllä vaivannäkö palkitaan! 

Jos tiedät tahoja, jotka voisimme saada mukaan tukemaan hankettamme, ota yhteyttä tirehtööriin. Esityksen 

budjetti on tällä kertaa 4 500€. 

Yhteistyöterveisin Jämäkät ja  Timo (040-5689649 sirkusmuikku@gmail.com)  

 

 

Lapsi/nuori  ____________________________________ esiintyy vuoden 2014 kevätnäytöksessä: □kyllä  □ei 

Paidan koko _______ cm tai □XS, □S, □M, □L      Housujen koko ______ cm tai □XS, □S, □M, □L 

Voimme osallistua ennakkoon puvustuksen toteuttamiseen:   □kyllä  □ei 

Voimme osallistua ennakoon lavastukseen toteuttamiseen:   □kyllä  □ei 

Voimme osallistua esiintymisviikolla tekniikan rakentamiseen ja purkamiseen:  □kyllä  □ei 

Voimme osallistua puffetin toteuttamiseen:    □kyllä  □ei 

Lisätietoja (vaaralliset allergiat tms) ____________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ______________________________________ + nimenselvennys 

TÄYTÄ NÄMÄ 

VAIN YHTEEN 

LAPPUUN, JOS 

PERHEESSÄ 

MONTA 

OSALLISTUVAA 

SIRKUSLAISTA 


