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Wintercircus 2014 weer uitverkocht

In dit nummer:

Op 20 en 21 december vond voor de 6de
keer het Wintercircus plaats. Dit jaar
werd er extra groots uitgepakt vanwege
het 10 jarig bestaan van het jeugdcircus
in Best. Het thema was dit jaar dan ook:
“Gold Edition”.
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Verjaardagen:
Januari:

29 Charlotte v Bekkum (14)
31 Malin Winters (17)

Februari:

11 Sacha Wijnschot (11)
11 Ties Vermeulen (13)
17 Kenzo v/d Broek (8)
19 Marjolein v Hoften (14)

De in totaal zo’n 35 artiesten in de
leeftijd van 7 t/m 19 jaar hebben de
afgelopen maanden hard getraind om
weer een aantal diverse en vooral mooie
acts te maken. Het thema goud kwam in
iedere act weer terug.

Voor komend jaar is de data al bekend,
namelijk op zaterdag 19 en zondag 20
december 2015. Op zaterdag komt er
wederom een generale en een avond
voorstelling. Voor de zondag willen wij gaan
kijken of het mogelijk is om twee middag
voorstellingen in te plannen.

De kaart verkoop verliep dit jaar beter als
ooit en de voorstelling op zaterdag was
begin december al uitverkocht. Ook de
verkoop voor de zondag verliep goed. In
de laatste week waren beide voorstellingen uitverkocht.
Foto’s van het Wintercircus zijn te vinden
op: www.jongleers.nl/welkom/
fotoalbum/73-wintercircus/.

Show Jeugdcircus Geldrop
Naast een jeugdcircus in Best
is er sinds oktober 2012 ook
een jeugdcircus in Geldrop.
Hier wordt gewerkt met
blokken van 10 weken die
afgesloten worden met een
voorstelling. Op dinsdag 16
december vond deze plaats.

afgesloten met een show. De
kinderen worden dan gewoon
om 15:30 uur verwacht, de
ouders om 16:15 uur.

Helaas hebben 3 jongens in
Geldrop ons verlaten, maar
hiervoor zijn weer 2 jongens
en een meisje voor terug
gekomen waardoor de groep
weer uit 10 leden bestaat.

Afmelden
Wil je niet meer op de
hoogte gehouden worden
van de nieuwsbrief? Stuur
dan een mailtje naar
info@jongleers.nl met als
onderwerp: Afmelden
Nieuwsbrief.

Stichting Jongleers

In totaal waren er 7 acts
gemaakt door de 10
jeugdleden. Deze keer waren
er acts met chinese bordjes,
tissu, diabolo’s en nog meer.

Mocht je nog iemand kennen
die graag mee wil doen, aanmelden kan nog via de website: www.jongleers.nl/
jeugdcircus-in-geldrop/
aanmelden/.

De eerste les is inmiddels
alweer geweest en tot de
carnavalsvakantie wordt er
hard gewerkt aan de
techniek. Daarna worden er
groepjes gemaakt voor de
acts zodat op dinsdag 17
maart het blok weer wordt
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Agenda:

Open Dag Jeugdcircus in Best

Februari:

De open dag van Jeugdcircus
Jongleers in Best wordt op
zaterdag 11 april van 14:00
t/m 17:00 uur gehouden in
Gymzaal de Heivelden.

Daarnaast kunnen kinderen
kennis maken met de diverse
circus disciplines die bij het
jeugdcircus worden
aangeboden.

Tijdens de open dag worden
er diverse demonstraties
gegeven door de docenten.

Meer info: www.jongleers.nl/
jeugdcircus-in-best/
opendag/

Eenwieler Conventie
Neerpelt, België
7 & 8 februari
www.jongleercollectief.nl

Maart:

Winter Jongleer Weekend
Hoensbroek, Limburg
13 t/m 15 maart
www.jongleercollectief.nl

April:

Open dag Jongleers
Best, Noord-Brabant
11 april

Mei:

NK Eenwielrijden
Biddinghuizen, Flevoland
datum nog onbekend
www.nkeenwieleren.nl

Carnavalsvakantie
I.v.m. de carnavalsvakantie die van 14 t/m 22 februari plaats vindt, is er voor Geldrop op
dinsdag 17 februari en voor Best op 20 februari geen circus les.

Even voorstellen: Ferko Adamczyk

Nederlands Jongleer Festival
Meerssen, Limburg
29 mei t/m 1 juni
www.njf2015.nl

Juni:

Eindhovens Jongleer Festival
Eindhoven, Noord-Brabant
19 t/m 21 juni
www.jongleer.net/
eindhoven/

Voor meer informatie over
de diverse evenementen
kun je altijd naar
www.jongleer.net gaan.
Deze site is ontwikkeld door
Stichting Jongleers.

NK Eenwieleren bij
het Klokhuis
Afgelopen jaar was er bij
het NK Eenwieleren een
camera ploeg van het
Klokhuis aanwezig. Ze
waren bezig om een
filmpje te maken over
het eenwielrijden en
hebben hiervoor een
aantal eenwielrijders
gevolgd.
De uitzending hiervan is
op vrijdag 16 januari om
18:25 op Nederland 3.

Eigenaar van Stichting
Jongleers, bestuurslid,
docent bij het jeugdcircus
locatie Best en Geldrop,
organisator Eindhovens
Jongleer Festival.

Sinds januari 2002 ga ik
naar jongleerdagen toe
waar ik ook jongleerballen
en een diabolo heb gekocht.

jeugdcircussen. Ook houd ik
mij bezig met de projecten
zoals optredens, workshops
en het steltlopen.

Ik trainde heel erg vaak op
een grasveldje en werd zo
bedreven in diverse circus
kunsten. Ook werd ik
regelmatig gevraagd voor
workshops en optredens.

Sinds twee jaar is er nog
een taak bijgekomen,
namelijk het organiseren
van het Eindhovens
Jongleer Festival.

In 2004 had ik een groepje
om mij heen verzameld en
konden we een gymzaal
huren. Het jeugdcircus was
ontstaan en in de jaren
erna is het uitgegroeid tot
een jeugdcircus in twee
gemeentes met meer dan
50 leden.

Mijn naam is Ferko
Adamczyk, ik ben 27 jaar
oud en ben geboren in Best.
Op mijn middelbare school
werd er bij de gym het blok
circus gegeven. Hierdoor
ben ik in oktober 2000
begonnen met eenwieleren.

Binnen de stichting ben ik
verantwoordelijk voor de
PR/website, financiën,

Jongleers T-shirt te koop
Sinds vorig jaar zijn er t-shirts
te koop voor leden van het
jeugdcircus in Best en Geldrop.
Deze zijn rood met gele opdruk
en in verschillende maten te
bestellen voor zowel jonge als
oudere (dames en heren model)
jeugdleden.
De t-shirts zijn niet verplicht,
maar wel zo leuk!

Stichting Jongleers

Voor vragen en informatie
ben ik altijd te bereiken via:
ferko@jongleers.nl.
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Het blauwe t-shirt met gele
opdruk is enkel voor docenten
zodat deze goed herkenbaar
zijn.
De t-shirt zijn te koop voor
€ 10,-. Voor meer info of
bestellen vraag aan de docent
of via: www.jongleers.nl/
jeugdcircus/t-shirt/
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