Осінній цирк з 24 по 28 жовтня 2022
"Чарівний світ тварин"
Шановні батьки, ми організовуємо на другому тижні осінніх
канікул циркові майстер-класи для дітей.
По закінченню плануються відкриті виступи на двох майданчиках.
До зазначеної пропозиції діють наступні умови:
- майстер-класи для дітей віком від 8 до 14 років;
- курси відбуватимуться у різноманітних місцях міста. Можлива зміна адреси
майстер-класів;
- діти отримають від нас гарячий обід, фрукти та напої;
- ініціативи та публічні виступи базуватимуться на чинних на той час нормах
щодо стримування Ковід 19 Пандемії;
- виступи відбуватимуться у двох виконавських групах. Синя група - виступ у
п'ятницю о 16 год., червона група - виступ в суботу о 11 год. Місце проведення
цирк-шапіто на вулиці Papiergraben.
Програма:
Понеділок, 24.10 по четверг 27.10.2022
о 09:15 зустріч на місцях;
з 09:30 до 12:00 майстер-клас
з 12:00 до 13:00 обід
з 13:00 до 15:30 майстер-клас
о 15:30 забирати дітей
П'ятниця, 28.10.2022
о 09:15 всі діти зустрічаються на Papiergraben
з 09:30 до 10:00 підготовка до генеральної репетиції
з 10:00 до 11:15 генеральна репетиція червоної групи
з 11:30 до 13:00 обід та обідня перерва
з 13:00 до 14:15 генеральна репетиція синьої групи
о 15:30 забирати дітей червоної групи за адресою Belvedere Allee, TH THIS
Діти синьої групи залишаються на Papiergraben та готуються до виступу.
Розклад виступів:
Виступ синя група – П'ятниця, 28.10.2022
з 16:00 до 17:30 виступ синьої групи в цирк-шапіто на Papiergraben та прощання/
завершення.
Виступ червона група – Субота, 29.10.2022
з 10:00 до 10:15 зустріч дітей в цирк-шапіто на Papiergraben
з 10:15 по 11:00 підготовка до виступу
з 11:00 по 12:30 виступ червоної групи в цирк-шапіто на Papiergraben та
прощання/завершення.
Майстер-клас червона група (виступ в суботу)
Тканина - Schwungfabrik
Одноколісний велосипед - TH Falkstrasse
М'яч та Hula Hoop - TH Falkstrasse
Клоунада - малий TH Gropiusstrasse
Батут - великий TH Gropiusstrasse
Акробатика - великий TH Gropiusstrasse

Майстер-клас синя група (виступ у п'ятницю)
Трапеція - Papiergraben цирк-шапіто
Клоунада - Papiergraben Baracke
М' яч - TH THIS Belvederer Allee
Батут - TH THIS Belvederer Allee
Акробатика - TH THIS Belvederer Allee
Одноколісний велосипед - TH Waldorfschule
Diabolo - TH Waldorfschule
Плата за участь:
Участь безкоштовна. Ми з задоволенням приймаємо пожертви. Ви можете
принести суму готівкою у перший день та отримаєте квитанцію.
Реєстрація: www.tasifan.de
Є питання?: mail@tasifan.de

