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CENTRUM
KAUWENBERG

Centrum Kauwenberg vzw is een organisatie voor armoedebestrijding, waar gezinnen in armoede elkaar
ontmoeten. Door het in samenkomen in groepen, worden mensen mondiger en sterker. Ze komen niet alleen
voor zichzelf op, maar ook voor anderen.
De kinderwerking heeft tot doel de kinderen en jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te
ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen. Daarnaast vinden we het heel waardevol dat de
ouders betrokken zijn bij de projecten en activiteiten en
dat ze weten wat er leeft in de verschillende groepen.

Wekelijks komen de kinderen (tussen 2,5 en 14 jaar) samen op woensdagnamiddag tijdens de Kinderclub. Er
worden allerlei leuke en creatieve activiteiten georganiseerd in verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast
wordt in deze groepen ook inhoudelijk en thematisch
gewerkt. Elke woensdagnamiddag vindt ook de oudergroep plaats. Deze ervaringsgroep bestaat uit ouders
waarvan de kinderen tijdens de bijeenkomsten deelnemen aan de wekelijkse Kinderclub.
Voor meer info:
http://www.centrumkauwenberg.be/
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WAAROM
EEN CIRCUSPROJECT

Opgroeien in armoede betekent voor veel kinderen dat
ze minder kansen krijgen om deel te nemen aan het
bestaande vrijetijdsaanbod. Circus is een thema dat bij
kinderen en volwassenen tot de verbeelding spreekt en
is daardoor een geschikt thema om mee aan de slag
te gaan.

Bij circus leer je elkaar vaak anders - op een directe en
fysieke manier - kennen. Samenwerken staat in het circus centraal. Elkaar vertrouwen en helpen tijdens het
oefenen is hier een concreet voorbeeld van. Tijdens
groepsopdrachten leer je samen oplossingen zoeken
en overleggen.

Door het niet-competitieve karakter van circus krijgen
de kinderen de mogelijkheid om te vertrekken vanuit
hun eigen mogelijkheden en interesses. De veelzijdigheid van circus zorgt er voor dat iedereen er zijn ding
in vindt. Zo zorgen we voor een succeservaring voor iedereen.

Door het regelmatig oefenen op de verschillende vaardigheden die nodig zijn bij bepaalde technieken, wordt
er gewerkt aan het doorzettingsvermogen en de concentratie. Uitdagende circustechnieken, zoals een diabolo gooien en opvangen of op een bal lopen, werken
motiverend.

Circus zet aan tot creatief spelen en bewegen. Een
voorbeeld hiervan is het bedenken van ideeën bij het
verzinnen van act. Door nieuwe ervaringen als deze op
te doen, leer je op een speelse manier buiten bestaande denkkaders denken.

De geoefende technieken worden aan elkaar getoond
in een veilige omgeving. Deze positieve aandacht
draagt mee bij aan gehele de succeservaring.
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CIRCUS K!
EEN SAMENWERKING

Circus K! ontstond uit een sociaal circusproject van
Centrum Kauwenberg vzw en Cirkus in Beweging. Het
project werd gefinancierd door de Burgerbegroting
van het district Antwerpen.
Cirkus in Beweging is een open huis voor circuseducatie
uit Leuven. Persoonsvormende, artistieke en sociale circusactiviteiten vloeien er samen. Kinderen, jongeren en
volwassenen worden bij Cirkus in Beweging uitgedaagd
om te proeven van en te experimenteren met circuskunsten. Cirkus in Beweging zet circus in als middel om
hun individuele, sociale, motorische en creatieve ontwikkeling te bevorderen. Iedereen die zin heeft in circus
is hier welkom.

In december 2016 kwamen we al eens samen om het
project te bekijken en in te vullen. In januari 2017 gingen
we van start met de eerste circuslessen. Tijdens het hele
circusproces kwamen we een twintigtal keer samen om
te plannen, brainstormen, reflecteren en uiteindelijk om
met iedereen samen een heuse circusshow te creëren.
Het circusproject Circus K! was een uitdagende zoektocht die verrijkend, boeiend en zeker de moeite waard
was.
Voor meer info:
http://www.cirkusinbeweging.be/
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CIRCUS
ALS INSTAP

Zoals al eerder werd vermeld, heeft het circus voor iedereen wat in petto! Als vereniging waar armen het
woord nemen werken we steeds aan verschillende
criteria, waaronder ‘armen blijven zoeken’. Vandaar
maakten we ons project ook bekend bij andere organisaties in Antwerpen die kwetsbare gezinnen bereiken
en nodigde we hen hartelijk uit om deel te nemen. Zo
gingen we langs bij verschillende Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, Jeugdzorg Emmaüs,… alsook bij
scholen uit de buurt. Daarnaast promootten we tijdens
vrijetijdsbeurs De Speelkaravaan in Antwerpen Noord
ons circusproject voor aan ouders, kinderen en leerkrachten.
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CIRCUS K!
HET PROCES

Het hele circusproces vond plaats van januari tot en
met september 2017. Tijdens deze periode zijn we veel
samengekomen. Van circuslessen, tot circuskampen,
tot naar een circusvoorstelling gaan kijken en alle voorbereidingen,… Kortom, een gevarieerd aanbod aan
activiteiten! Tijdens de lesmomenten namen er liefst 44
kinderen en 11 ouders deel.
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CIRCOMOTORIEK
MET OUDERS EN KLEUTERS

Kleuters van 2,5 tot 6 jaar en hun ouders maakten doorheen zeven lessen kennis met de wereld van de circomotoriek. Samen legden ze een avontuurlijk circusparcours af en oefenden ze leuke acrobatiekunsten. Aan
deze lessen namen 11 ouders en 13 kleuters deel. Ouders en kinderen leerden op een directe fysieke manier
elkaar vertrouwen en helpen tijdens de oefeningen.
Centraal stond de bewustwording van het lichaam
maar ook de relatie met elkaar. De oudste kleuters ontdekten ook ander uitdagend circusmateriaal zoals jongleren met sjaaltjes of hoelahoepen. Dit was niet voor
iedereen altijd even vanzelfsprekend. Desondanks hebben ze hun angst voor het onbekende met veel moed
overwonnen.
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CIRCUSLESSEN
MET DE KINDEREN

De kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar oefenden tijdens negen lesmomenten. Hier kwamen vier verschillende circustechnieken aan bod, namelijk jongleren, evenwicht, acrobatie en circustheater. Deze technieken zijn
uiteenlopend. Jongleren kan bijvoorbeeld met sjaaltjes,
ballen, diabolo’s,… Evenwicht zoeken kan je tijdens het
lopen op een bal, ton, koord of stelten. Acrobatie kan
zowel op de grond door piramides te bouwen, alsook
in de lucht aan de trapeze. Circustheater houdt alles in
wat te maken heeft met bewegen, improvisatie of presentatie. Aan de hand van deze vaardigheden werd er
gewerkt aan durf, doorzettingsvermogen, lichaams- en
bewegingsbeheersing, creativiteit, expressie, samenwerken, kracht en zelfvertrouwen. Zo kreeg iedereen de
kans om zich veelzijdig te ontplooien.

De circuslessen werden telkens gestart met een opwarming. Dit bestond uit een groepsspel waarbij samenwerken centraal stond. In sommige lessen stond
het spelplezier centraal, in andere lessen was trainen
de hoofdzaak. Circus beoefenen vraagt vaak discipline. We merkten dat een gevarieerde les waarbij concentratie en spel afgewisseld werden meer succesvol
waren. Ook het werken in kleine groepjes ging beter
omdat er meer plaats was voor individuele, positieve
bekrachtiging. Na het oefenen toonden de kinderen
aan elkaar wat ze hadden geleerd. Op deze momenten stond het leren jezelf of je act te presenteren centraal. Hier werd podiumvrees overwonnen.
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OEFENEN
IN HET PARK

Woensdag 17 mei trokken we naar het Stadspark. Op
deze zonnige dag oefenden we samen met de jongeren van Betonne Jeugd en Recht-Op onze circustechnieken en genoten van lekkere fruitsla. Schepen van
Jeugd Nabilla Ait Daoud kwam kijken naar de circuskunsten van de kinderen en jongeren van STA-AN.
Voor meer info:
http://www.sta-an.be/
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UITSTAP NAAR
CIRCUS BOELAERE

Op zaterdag 1 juli trokken we met de gezinnen van
de werking naar ‘Circus Boelaere’. Het Te Boelaerpark
werd tijdens dit weekend omgetoverd tot een gezellig driedaags buurtfestival voor families met kinderen.
Er was een circusdorp met verschillende acts, clowns,
acrobaten, workshops, kinderanimatie en muziek. Het
laagdrempelige karakter van Circus Boelaere zorgde
voor een geschikte kennismaking met circus(voorstellingen) en kunstwaardering. Daarnaast was het ook gewoon een heel ontspannende en fijne dag!
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CIRCUSSTAGE
IN ANTWERPEN EN LEUVEN

In de zomervakantie trokken we twee keer op circus
driedaagse. Hier werden de kinderen en jongeren van
6 tot 14 jaar helemaal ondergedompeld in het circus. Er
was nu echt tijd om een gekozen techniek te oefenen
ter voorbereiding van de circusvoorstelling in september. De motivatie en het doorzettingsvermogen werd
ook hier vooral gestimuleerd met concrete doelen zoals het maken van acts en het trainen voor de circusshow. Toch primeert het proces boven het resultaat en
dat was heel duidelijk tijdens deze circuskampen. Hier
draaide het vooral om het stimuleren van de kinderen.
Tijdens de kleine toonmomenten werden er telkens kansen gecreëerd voor succeservaringen.
De eerste circusstage vond plaats in Antwerpen. We
sloten de driedaagse af met een publiek toonmoment
op de laatste dag waar ouders en andere familieleden

welkom waren. Deze drie dagen waren intens, toch
slaagden de kinderen er in om op deze korte termijn
echt iets wezenlijks op te bouwen.
Voor de tweede circusstage trokken we naar Leuven.
We gingen drie dagen aan de slag in de grote circuszaal van Cirkus in Beweging zelf. Tijdens de tweede circusstage viel op dat door de vertrouwdheid en betrokkenheid van de circusleraren de kinderen zich veilig en
gewaardeerd voelden in de circusschool in Leuven.
Beide circusstages waren zeker geslaagd. Deze intensievere dagen waarin gerepeteerd werd, droegen niet
enkel bij aan het proces en de ontwikkeling van de
voorstelling maar boden ook een veelheid aan ervaringen en leermomenten.
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VOORBEREIDINGEN
VOORSTELLINGSWEEKEND

Ouders en kinderen sloegen samen de handen in elkaar
voor een spektakel. Niet enkel de acts maar ook alles
wat bij zo’n spektakel komt kijken werd samen verwezenlijkt. Samen verzorgden ze het ontwerp van de flyers
en affiches. Decor werd gecreëerd uit papier-maché.
De aangekochte kledij werd opgeleukt en omgetoverd tot unieke kostuums. Rokjes en andere accessoires
werden met de hand gemaakt. Wegwijzers en informatieborden werden geschilderd, programmaboekjes
nauwkeurig geplooid. Met de circusshow als concreet
doel voor ogen gingen zowel ouders als kinderen heel
gedreven en gemotiveerd aan de slag tijdens deze
voorbereidingen.
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VOORSTELLINGSWEEKEND
SAMEN OPBOUWEN

Op vrijdag 15 september werden de handen uit de
mouwen gestoken. De grote circustent werd eigenhandig door ouders, familieleden en vrienden van Centrum
Kauwenberg vzw opgezet in Park Spoor Noord. Na dit
groepsverbindend maar ook zware werk werden ook
nog andere voorzieningen zoals licht en geluid, de kassa, toog en eetkraam klaargezet. Het was een productieve dag dankzij veel helpende handen.
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VOORSTELLINGSWEEKEND
SHOWTIME!

Na uitdagende circuslessen, coole circuskampen en
veel oefening stelt Centrum Kauwenberg vzw met trots
voor: Circus K! Op zaterdag 16 september 2017 en zondag 17 september 2017 werden alle mensen van Centrum Kauwenberg vzw, buurtbewoners en -organisaties uitgenodigd om het resultaat van dit circusproces
te aanschouwen in een grote circustent in Park Spoor
Noord.
Zaterdag waren we al vroeg uit de veren. De eerste circusvoorstelling stond op het menu! Kostuums werden
aangetrokken en iedereen maakte zich klaar voor de
voorstelling. Nog een generale repetitie en we waren er
helemaal klaar voor. De gezonde zenuwen sloegen toe
maar eens op het podium kwamen de artiesten naar
boven. Er werd vooral veel plezier gemaakt en genoten
van het optreden. Tijdens de pauze en nadien konden
de toeschouwers (na)genieten met een drankje, suiker-

spin of hotdog aangeboden door de mensen en vrijwilligers van Centrum Kauwenberg vzw. De verrassingsacts
van Balthazar en Frederico waren zowel indrukwekkend
als humoristisch. Het publiek was enthousiast en sloot af
met een daverend applaus. Een geslaagde dag!
Zondag waren we al wat meer gewend aan het artiestenleven. Ook deze show met hilarische verrassingsacts
van clown Kevin, die interactieve acts deed met het
publiek, was een topper. We sloten niet enkel af met
een laaiend enthousiast publiek maar ook met een
dankwoord voor en door alle mensen van Cirkus in Beweging en Centrum Kauwenberg vzw die dit project
mee tot mogelijk maakten.
We mochten tijdens het voorstellingsweekend maar
liefst 500 mensen ontvangen! Een zeer geslaagde kers
op de taart van het verrijkend circusproject Circus K!.
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BEDANKT
AAN

Alle ouders, grootouders, broers, zussen, tantes, nonkels en andere familieleden van alle artiesten voor hun
fantastische inzet.
Ook bedankt aan alle vrijwilligers, sympathisanten en
iedereen die op een manier heeft bijgedragen in het
hele project Circus K!
Een bijzondere dank aan Rika, Yolan, Kevin, Arne en
Anna van Cirkus in Beweging voor hun ongelofelijk geduld en engagement!
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