PROJEKT CIRKUS HAPPY KIDS

TERMÍN 20.5. - 24.5.2019
Každé dítě se může stát hvězdou manéže!
Letos nás již podruhé navštíví CIRKUS HAPPY KIDS
V týdnu 18.-25. května 2019 bude ve škole probíhat projekt Cirkus „HAPPY KIDS“. Přihlášené
děti budou trénovat různá cirkusová vystoupení a v závěru projektu nám všem své dovednosti
předvedou ve dvou velkých slavnostních představeních.
Na bezpečnost Vašich dětí bude dohlížet tým profesionálních artistů v dostatečném počtu.
Žádné z nacvičovaných čísel není pro děti nebezpečné a vždy je trénováno za účasti a dohledu
uvedených trenérů. Čísla jsou přizpůsobena věku a zručnosti dětí a upravena tak, aby v žádném
případě nemohlo dojít k úrazu.
V neděli 19. května od 10 hodin staví stan na obecním hřišti.
V pátek 24. května od cca 19 hodin se stan bourá (po večerním představení)
V těchto termínech budou nutně potřeba silní a pracovití pomocníci a pomocnice na postavení
a rozebrání stanu. Stavba stanu začíná v 10:00 a končí při Vaší hojné podpoře mezi 13:00 a
14:00.
Zde můžete nahlédnout na obrázky a videa toho, co nás čeká
https://www.facebook.com/pg/zschrastice/videos/?ref=page_internal
Více o celém projektu naleznete zde: http://circushappykids.com/uvod.htm

Organizační informace:
•

V pondělí zahájíme projekt zhruba hodinovým vystoupením profesionálního cirkusového
teamu. Děti budou v tento den přiděleny jednotlivým trenérům a rozděleny do dvou
skupin. V průběhu úterý a středy proběhnou tréninky, ve čtvrtek dopoledne proběhne
generální zkouška. Na představení určená pro veřejnost vás pozveme ve čtvrtek a v
pátek od 17 hodin.

Důležité termíny pro Vaše děti jsou:
Čtvrtek 23.května

Pátek 24. května

10:00 generální zkouška

17:00 závěrečné představení

17:00 premiéra

Vstupné na představení (tedy to, co budete platit vy jako návštěvníci)
Dospělí 200Kč

Děti (3-14let) 100Kč

Prosíme, kdo z dětí bude mít zájem vyzvedne si přihlášku u paní učitelek na třídě od úterý 23.4,
podepsanou a vyplněnou přihlášku přinesete zpět i s penězi paní učitelkám.
Cirkus je cca pro 40 dětí.

Veškeré potřebné organizační informace budete dostávat emailem od paní učitelky Petry
Kunhartové, která bude mít tento projekt na starosti.

TĚŠÍME SE NA ÚŽASNÝ TÝDEN PLNÝ NEOBYČEJNÝCH ZÁŽITKŮ.

Prosím, kdo bude ochoten pomoci se stavěním a bouráním stanu, informujte mne na
email: kunhartova.petra@mschyne.cz

