
      MISSIE 

           2016 - 2020 

1 

"Hooggeëerd publiek, met trots presenteren wij de missie van Circaso 
voor de periode 2016-2020 

 

 

Wat vinden wij belangrijk bij Circaso? 

onze kernwaarden 

Magie van het circus 

Circaso staat voor de magie van het circus: artiesten, acts, hard oefenen, kostuums, 
licht, muziek, show, trots en voldoening. 
 

Plezier in alles wat je doet &  Respect voor elkaar en de omgeving 

Bij Circaso stimuleer je elkaar met plezier en respect, zodat je in een prettige omgeving 
tot gemeenschappelijke en individuele prestaties komt.  
 

Veiligheid op elk gebied 

Bij Circaso kan een kind spelend leren in een veilige omgeving en daar zonder 
competitie groeien in zijn fysieke, artistieke en sociale ontwikkeling.  
 

Trots op jezelf en anderen 

Bij Circaso ben je trots op jezelf, op wie je bent en wat je kunt, en je bent trots op de 
anderen.  
 

Inspiratie leidt tot nieuwe ontwikkelingen 

Circaso inspireert en stimuleert ieders creatieve vermogen, zodat onverwachte en 
onvermoede talenten zichtbaar worden en nieuwe ontwikkelingen gestart worden. 
 

Onafhankelijkheid & zelfredzaamheid & betrokkenheid 

staan hoog in het vaandel 
Circaso kijkt goed naar de ontwikkelingen in de circuswereld (andere jeugdcircussen en 
organisaties die circus aanbieden), leert daarvan en kiest daarin zijn eigen weg.  
 
Circaso houdt feeling met het 'traditionele' circus, zoekt uitdaging in het 'moderne' circus 
en staat open voor kruisbestuiving met andere disciplines zoals dans, theater en muziek. 
 
Circaso wil zo veel mogelijk zelfredzaam en onafhankelijk opereren in de 
maatschappelijke omgeving, maar uiteraard wel in direct contact en overleg.  
 
Circaso is sociaal betrokken en uit dat regelmatig.  
 

Onze kernwaarden uiten wij altijd en overal.  
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Wat staat centraal in 2016 – 2020? 

onze kernopdracht 
 

Circaso richt zich op het bevorderen van de fysieke, artistieke en sociale 

ontwikkeling van jeugd en jongeren in Den Haag door middel van circusactiviteiten.  

 

Fysieke ontwikkeling 

Circaso stimuleert de individuele lichamelijke ontwikkeling.  
 
Dat doet Circaso door het aanbieden van een didactisch programma op verschillende 
niveaus, waardoor jeugd en jongeren uitgedaagd worden te presteren en te presenteren.  
Circus geeft door de verscheidenheid aan technieken de mogelijkheid op fysiek gebied 
uiteenlopende kwaliteiten te ontwikkelen: balansgevoel, kracht, lenigheid, coördinatie, 
snelheid, behendigheid.  
De kwaliteiten kunnen tegelijkertijd ontwikkeld worden en op verschillend niveau. 
Jeugdcircus gaat niet over competitie. In het jeugdcircus kun je scoren door te verbluffen 
en het publiek te laten genieten van je knappe of originele prestaties.  
 

Artistieke ontwikkeling 

Circaso vindt dat iedereen die circustechnieken beoefent een artiest is.  
Circuskunst wordt beleefd, door de artiesten en door het publiek.  
 
Circaso ontwikkelt de artistieke kwaliteiten van alle jonge circusartiesten. Onderwerpen 
zijn: jezelf presenteren, houding, uitstraling, bewust zijn van publiek, publiek boeien, 
creatief omgaan met circustechnieken, het maken van een act en het combineren van 
circus met theatrale, dansante en muzikale componenten.  
Vervolgens biedt Circaso de mogelijkheid voor publiek op te treden.  
 

Sociale ontwikkeling 

Volgens Circaso is circus voor alle kinderen.  
 
Circaso maakt circus toegankelijk voor alle kinderen door circustechnieken op 
verschillende niveaus aan te bieden. Met een positieve benadering die elke kwaliteit 
(hoe minimaal ook) beloont. Met aandacht voor sociale vaardigheden van de jeugd en 
jongeren. Door het waarborgen van een veilige omgeving, o.a. door het bieden van 
structuur, grenzen, duidelijke regels, overzicht, sympathie, warmte en genegenheid. 
 

Verbreden draagvlak en vergroten bekendheid 

Circaso heeft tot doel zoveel mogelijk jeugd en jongeren te laten meegenieten van 
circus. 
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Hoe gaan wij dat doen? 

onze typen activiteiten 
 
Om de fysieke, artistieke en sociale ontwikkeling van jeugd en jongeren te stimuleren 
door middel van circusactiviteiten (onze kernopdracht), biedt Circaso de volgende vijf 
typen activiteiten:  
 

Circuslessen 

Het geven van wekelijkse circuslessen met daarin alle gangbare circustechnieken 
(jongleren, acrobatiek, diabolo, ballopen, flower stick, draadlopen, trapeze, 
eenwielfietsen etc.) en speciale technieklessen gedurende het hele schoolseizoen aan 
groepen kinderen die zich voor dat seizoen aangemeld hebben bij Circaso.  
 
De drie typen ontwikkeling van onze kernopdracht komen in de lessen in principe 
evenredig aan bod. Indien nodig wordt het aanbod aangepast aan de behoeften van de 
groep (als b.v. blijkt dat het presenteren goed gaat, maar het groepsgedrag minder goed, 
wordt er sterker ingezet op de sociale ontwikkeling). Bij deze lessen wordt toegewerkt 
naar een steeds hoger fysiek, artistiek en sociaal niveau.  
 

Circusspel 

Het aanbieden van laagdrempelig circusspel (jongleren, acrobatiek, diabolo, ballopen, 
eenwielfietsen etc.) tijdens circuswerkplaatsen, circusinstuiven, evenementen en school- 
of wijkprojecten. 
 
Bij circusspel staat – het woord zegt het al – het spelen centraal. Vaak is het een eerste 
kennismaking met circus en ervaren de kinderen het als een ontdekkingsreis. Het niveau 
van de drie typen ontwikkeling blijft expres lager dan bij de circuslessen. Over het 
algemeen zal de nadruk liggen op de sociale ontwikkeling (b.v. hoe heb je samen met 
andere kinderen een gezellige circusmiddag?). 
 

Presentatie 

Het ontwikkelen en spelen van circusvoorstellingen en korte circuspresentaties in 
theaters en op andere locaties door jeugd en jongeren. Het organiseren van en 
meedoen aan speciale evenementen (b.v. intocht van Sinterklaas, straatfeesten).  
Het presenteren aan speciale doelgroepen in de Haagse samenleving die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken (ouderen, mensen met een beperking, mensen in 
achterstandssituatie) heeft speciale aandacht. 
 
Hierbij ligt vooral de nadruk op de artistieke ontwikkeling. De sociale en fysieke 
ontwikkeling blijven uiteraard ook punt van aandacht.  
 

Talentontwikkeling 

Het aanbieden van specifieke circustechnieken op hoger niveau, al dan niet in 
combinatie met muziek, dans en theater in wekelijkse lessen en speciale workshops. Het 
voorbereiden van talentvolle jonge artiesten op een circusvervolgopleiding.  
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Bij talentontwikkeling wordt de fysieke en artistieke ladder hoog gelegd. Eerst moeten de 
jongeren één of meerdere circustechnieken voldoende beheersen, daarna wordt er een 
aantrekkelijke act gemaakt die goed presentabel is aan extern publiek. 
 

Uitwisseling & inspiratie 

Het stimuleren van (kennis)uitwisseling en het inspireren van (jonge) circusartiesten, 
beginners en gevorderden, door het aanbieden van een ontmoetingsplek waar circus, 
plezier en samen oefenen centraal staan.  
 
Hierbij staat vooral het sociale aspect centraal. Elkaar helpen, stimuleren, inspireren, op 
een hoger plan tillen door samenwerking en ondersteuning.  
Daarnaast gaat het uiteraard ook om de fysieke en in iets mindere mate om de artistieke 
ontwikkeling. Door elkaar te stimuleren wordt immers de fysieke en/of artistieke prestatie 
bevorderd.  
 

Verbreden draagvlak en vergroten bekendheid 

 
We doen in 2014 een fondsaanvraag voor nieuwe circusmaterialen, zodat kapotte 
materialen kunnen worden vervangen en meerdere locaties voorzien kunnen worden 
van circusmateriaal. 
Eind 2014 dingen we mee naar de BNG circusprijs voor het maken van een nieuwe 
voorstelling. 
Zo nodig (bij het niet winnen van deze prijs) doen we in 2015 een beroep op de 
gemeente ons financieel te ondersteunen door een bijdrage te geven voor een jubileum 
productie die actief onder de aandacht gebracht gaat worden in de stad Den Haag. 
Bij alle activiteiten die Circaso uitvoert zullen steeds actief vrijwilligers benaderd worden. 
Er wordt intensief gewerkt met multimedia. Facebook, Youtube en onze web-site worden 
intensief gebuikt, waardoor we zichtbaar en vindbaar worden. 
We doen in 2015 een aanvraag voor een groene circusfiets. Hiermee kunnen we op een 
milieuvriendelijke de stad in en zijn ook trainers zonder rijbewijs instaat om zich voor 
Circaso en de jeugd in Den Haag in te zetten.  
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Wat is er nodig? Hoe realiseren wij dat? 

de voorwaarden om onze kernopdracht te kunnen vervullen 
 
Voor de bevordering van de fysieke, artistieke en sociale ontwikkeling van Haagse jeugd 
en jongeren door middel van de vijf typen circusactiviteiten is het volgende essentieel. 
 

Kwalitatief hoogstaand circusproduct 

Circaso biedt een kwalitatief hoogstaand circusproduct. Hiervoor is nodig dat per 
activiteit duidelijk is welk type ontwikkeling welke actie vergt. Hiervoor worden richtlijnen 
en een lesprogramma ontwikkeld.  
 

Geschikte locatie(s) 

Circus kan niet op elke locatie beoefend worden. Circaso zoekt naar geschikte locaties. 
 
Voor de fysieke ontwikkeling is nodig: goed uitgeruste gymzalen met ophangpunten voor 
luchtwerk, valmatten, voldoende hoogte, goede vloer, wandrekken en voldoende 
circusmaterialen.  
 
Voor de artistieke ontwikkeling is nodig: een inrichting van de oefenzaal met 
theaterelementen, circus(theater)achtige aankleding, decor, kostuums.  
Een optreden voor publiek is pas echt als er kaartjes gekocht worden, als de presentatie 
geregisseerd is en alle theateromstandigheden (licht, geluid, decor, kostuums, 
kleedruimte, coulissen) aanwezig zijn. In 2015 zal onze hoofdlocatie Teijlerstraat 
ingericht worden als een minitheater met alle daarvoor noodzakelijke elementen als 
achtergrond, geluidinstallatie en publieksvoorzieningen. 
 
Voor de sociale ontwikkeling is nodig: een prettige en gepaste inrichting van de ruimte 
waarin circustechnieken ongehinderd uitgevoerd kunnen worden en die een goede 
herinnering achterlaat bij de betrokken jeugd en jongeren. En natuurlijk trainers en 
assistenten die zich kunnen aanpassen aan de situatie. 
 
Het is ons ideaal dat circus beoefend kan worden op meerdere plekken in Den Haag. 
Hiervoor huren wij gymzalen en andere ruimte die geschikt zijn. Zo is circus bereikbaar 
voor kinderen uit heel Den Haag. Als hoofdlocatie gebruiken wij de gymzaal aan de 
Teijlerstraat. Deze ruimte geeft het gevoel van een eigen honk. op deze plek zijn de 
meeste activiteiten en worden de presentaties gehouden. 
 

Trainers, assistenten en vrijwilligers met juiste spirit 

Circaso heeft trainers, assistenten en vrijwilligers nodig die de waarden van Circaso (zie 
blz. 1) onderschrijven en in de praktijk brengen. Circaso communiceert dit luid en 
duidelijk. 
Daarnaast moeten de trainers en assistenten voldoen aan bepaalde voorwaarden zodat 
succesvolle circuslessen en succesvolle evenementen met circusspel gegarandeerd zijn. 
Circaso biedt hierin richtlijnen en ondersteuning (gedragsregels en lesprogramma's).  
Circaso heeft behoefte aan meer trainers (ZZP-ers) en assistenten, zodat het aantal 
leslocaties uitgebreid kan worden. Circaso gaat hiervoor actief werven bij collega-
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jeugdcircussen, bij de HALO en in de circuswereld in het algemeen. We gaan een 
samenwerking aan met ROC Mondriaan voor het bieden van stageplekken aan MBO'ers 
die opgeleid worden voor een beroep binnen de sportwereld. 
Circaso organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor trainers en een avond voor vrijwilligers.  
Circaso werft actief vrijwilligers onder de ouders van kinderen die circusles hebben. Zij 
worden ingezet voor specifieke (eenmalige) taken. Zo wordt de ploeg vrijwilligers 
uitgebreid. Indien nodig coacht Circaso trainers en assistenten bij hun lesactiviteiten.  
 

Voldoende circusmaterialen 

Circaso beschikt over voldoende circusmaterialen op elke leslocatie om succesvol en 
gevarieerd les te geven. Voor de financiering van de aanschaf van circusmaterialen 
wordt ondersteuning van fondsen gezocht.  
 

Positief imago 

Circaso staat bekend in Den Haag als dé partij met expertise op het gebied van 
jeugdcircus. Wordt er aan jeugd en circus gedacht, dan wordt dat onmiddellijk 
geassocieerd met Circaso. Circaso staat goed bekend, als een betrouwbare partij om 
activiteiten mee te organiseren en een vertrouwde, leuke club waar je kind lessen kan 
volgen.  
Circaso bevordert een goed imago door jaarlijks diverse malen in de publiciteit te treden, 
jaarlijks diverse malen in overleg te gaan met instanties in Den Haag (gemeente, 
fondsen, scholen etc.), door aanwezig te zijn op beeldbepalende evenementen, door 
foldermateriaal te verspreiden en door alle opdrachten naar volle tevredenheid van de 
klant te verrichten.  
 

Gelegenheid voor voorstellingen en presentaties 

Optredens binnen theaters is de afgelopen jaren lastiger geworden. Daarentegen heeft 
Circaso sinds een paar jaar een eigen zaal die geschikt gemaakt wordt om optredens in 
te verzorgen. Verder gaat Circaso op zoek naar optreedlocaties voor 
presentatiegroepen. We haken hiervoor aan bij al bestaande festivals in de stad.  Met 
behulp van fondsaanvragen betrekt Circaso speciale doelgroepen bij haar 
voorstellingen.  
 

Voldoende animo voor de circuslessen en opdrachten 

voor circusspel 

Circaso kan natuurlijk alleen maar bestaan als er voldoende animo is voor de lessen, de 
circuswerkplaatsen en de voorstellingen. Circaso gaat er vanuit dat als aan 
bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, deze animo vanzelf de uitkomst is.  
 

Bereidwillige fondsenverstrekkers 

Circaso streeft ernaar financieel onafhankelijke lessen, circuswerkplaatsen en 
voorstellingen te geven. Circaso is sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers voor 
organisatie en coördinatie. Circaso heeft onvoldoende inkomsten om investeringen, 
zoals de aanschaf van circusmaterialen, te doen. Hiervoor wordt jaarlijks een beroep 
gedaan op diverse fondsen.  
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Concrete doelen 2016 - 2020 

 
Hoe vertalen wij onze kernopdracht voor 2016 – 2020 en de voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden om deze opdracht te vervullen, naar concrete activiteiten? 
 

Circuslessen 

1. In 2016 wordt er in Den Haag op verschillende locaties in Den Haag rendabel en 
onafhankelijk van subsidies wekelijks les gegeven. We hebben de bedoeling voor 
alle kinderen in Den Haag bereikbaar te zijn en willen om die reden het aantal 
leslocaties de komende jaren uitbreiden. 
In 2016 wordt les gegeven op drie locaties, in totaal voor dertien lesgroepen, in de 
stadsdelen Centrum/Segbroek (locatie Teijlerstraat), Bezuidenhout (locatie 
Nutsschool), Escamp  (locatie theater Dakota/Zuid57 
Daaraan kunnen de komende jaren worden toegevoegd Scheveningen (in de buurt 
van het Statenkwartier en mogelijk Belgisch Park) en Escamp (een locatie ten zuiden 
van het Zuiderpark) of Wateringse Veld.  

2. Er worden jaarlijks minimaal vijf series kortdurende (vijf lessen) specifieke 
technieklessen aangeboden.  

3. Er worden lessen acrobatiek en tissue aan volwassenen gegeven, waardoor de 
betrokkenheid van deze groep vergroot, wat een positieve invloed heeft op het aantal 
vrijwilligers die zich inzet voor Circaso. 

4. Er worden lessen voor ouders en kinderen gegeven. Europa wijd is dit zeer populair 
en ook wij ontdekken wat een plezier dit biedt aan ouders en hun kinderen. 

5. Er worden lessen aangeboden voor kleuters. Dit blijkt zeer populair, de groepen 
zitten vol. 

 

Circusspel 

1. Jaarlijks worden er 20 of meer circuswerkplaatsen uitgevoerd.  
2. Er wordt actief geworven voor circuswerkplaatsen in Den Haag en omstreken. 
3. Jaarlijks wordt meegewerkt aan de activiteiten van de Ooievaarspas. 
 

Presentatie 

1. Tijdens elk seizoen van circuslessen wordt een presentatie voor familie en vrienden 
georganiseerd. Gezien het grote aantal lesgroepen beslaat dit een heel weekend en 
is er een enorme inzet van vrijwilligers om dit tot een succes te maken.  

2. Twee maal per jaar wordt een kleine productie gemaakt. Hierin maken jonge 
leerlingen kennis met het optreden. De najaarsproductie heeft thema's rondom 
Sinterklaas en de voorjaarsproductie is gericht op een optreden buiten op straat. 

3. Elke twee jaar wordt een circustheatervoorstelling ontwikkeld die enige keren 
getoond wordt in (verschillende) theaters. In 2015 zal een grote voorstelling worden 
gemaakt omdat we dan ons 10 jarig bestaan vieren. Hiervoor zal Theater De Nieuwe 
Regentes worden afgehuurd. Alle jongeren uit alle groepen hebben de mogelijkheid 
om aan deze circustheatervoorstelling mee te werken. Selectie wordt gedaan op 
basis van geschiktheid en inzet.  
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4. Regelmatig worden er speciale presentatiegroepen samengesteld voor eenmalige, 
kortdurende presentaties. Dit mede als voorbereiding op deelname aan de 
circustheatervoorstelling.  

5. Circaso zoekt actief naar mogelijkheden om de magie van het circus (de presentaties 
en voorstellingen) te brengen bij groepen in de samenleving die wel een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. Jaarlijks worden er minimaal twee voorstellingen/ 
presentaties voor deze doelgroep gegeven.  

6. Circaso doet mee aan diverse stedelijke activiteiten met korte of lange 
presentaties/voorstellingen, zoals de intocht van Sint Nicolaas, straatfestivals e.d.  

7. Wij organiseren een circusoptocht door Den Haag.  
 

Maatschappelijke projecten 

1.  Circaso heeft veel belangstelling voor maatschappelijke projecten en ontwikkelingen 
en zet zich actief in om daaraan een bijdrage te leveren. Wij schrijven in voor 
gesubsidieerde projecten zoals circus voor senioren, circus op scholen in 
achterstandswijken en circus voor kinderen met een beperking. Hiervoor voeren we 
overleg met Stichting Circomundo en andere jeugdcircussen in Nederland. Deze periode 
willen we ons nog actiever gaan richten op "Social Circus" 

 

Talentontwikkeling 

1. Zoals hiervoor aangegeven, wordt elke twee jaar een circustheatervoorstelling 
ontwikkeld die enige keren getoond wordt in (verschillende) theaters. Talentvolle 
jongeren uit alle groepen hebben de mogelijkheid om aan deze 
circustheatervoorstelling mee te werken. Selectie wordt gedaan op basis van auditie.  

2. De komende jaren wordt een periode waarin we gaan werken met een groep die 
voorstellingen maakt waarvoor telkens opnieuw ingeschreven moet worden. Hierdoor 
zal de samenstelling van de groep telkens veranderen. We willen dat alle leerlingen 
in principe de kans krijgen op de planken te staan en dat de betrokkenheid en 
uitwisseling binnen Circaso wordt vergroot. 

3. Ter verhoging van het niveau van beheersing van circustechnieken worden er 
speciale kortdurende series technieklessen op doordeweekse dagen aangeboden. 
Deze worden aan de start van het seizoen (beter eind vorig seizoen) aangekondigd, 
zodat kinderen en ouders er ruim van tevoren rekening mee kunnen houden. Ook 
hierin willen we bevorderen dat er binnen Circaso meer uitwisseling en interactie 
gaat plaatsvinden onder leerlingen. 

4. Regelmatig worden er speciale presentatiegroepen samengesteld voor eenmalige, 
kortdurende presentaties ter stimulering van de artistieke ontwikkeling. Dit mede als 
voorbereiding op deelname aan de circustheatervoorstelling.  

5. Coaching en begeleiding van talentvolle jongeren die een vervolgopleiding in circus 
willen doen.  

6. Doordat voor de oudere leerlingen een plek wordt gecreëerd om te trainen, in de 
vorm van volwassen lessen en een 16+ groep, willen we bevorderen dat er trainers 
van binnenuit opgeleid kunnen worden.  

 
 

Uitwisseling & inspiratie 
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1. Wekelijks organiseert Circaso een vrije trainingsavond die breed toegankelijk is voor 
jeugd en volwassenen, ter kennismaking en uitwisseling en inspiratie.  

2. Benaderen van doelgroepen om 'circuscommunity' in Den Haag tot stand te brengen.  
3. Alle betrokkenen bij Circaso stimuleren naar de vrije trainingsavond te komen.  
 


