
 
 

 
 
 
Kjære Nysirkus Bjerke barn, ungdom og foresatte! 
 
Denne våren ble en spesiell tid for oss alle og vi må informere om at Nysirkus Bjerke 
starter ikke opp med aktiviteter før høsten 2020. Men vi legger opp til påmelding for 
små grupper med trening i luftakrobatikk og akrobatikk i juni. 
 
Juni trening 
Hvis du ønsker å trene luftakrobatikk eller akrobatikk i juni har du nå muligheten til å 
melde deg på. Vi tar i mot max 8 barn per terning og du må melde deg på 
https://ungibjerke.no/nysirkus_bjerke  tilbud og aktiviteter. 
Vi har luftakrobatikk følgende datoer i juni: 2, 8, 9, 15 og 16. juni kl. 16.00-18.00 
Spesialakrobatikk: 4, 5, 11, 12, 18 og 19. juni kl. 16.00 – 18.00 
Bindende påmelding. 
 
Kurs høstsemester 
Påmelding finner du på http://www.nysirkusbjerke.com/paamelding 
Vi åpner påmeldingen 15. juni og du får svar innen 15. august på om deres barn er 
tildelt plass. 
 
Camp Nysirkus 
I sommer kommer vi til å ha Camp Nysirkus i uke 33.  
Camp Nysirkus er et sommer aktivitetstilbud til barn og ungdom der de får prøve ulike 
Nysirkus aktiviteter. I år, pga smittevernsregler, blir det ingen forestilling siste dag i 
Camp Nysirkus.  
Påmelding til Camp Nysirkus legges ut 1. juni på  
http://www.nysirkusbjerke.com/camp-nysirkus eller 
https://ungibjerke.no/nysirkus_bjerke tilbud og aktiviteter. 
Dere får svar innen 20. juni på om dere har fått plass.  
 
Vi kommer også til å ha en uke med musikkproduksjon i juli. Dette tilbudet går ut til de 
ungdommene som allerede er en del av vårt Bjerke Lydstudio. 
 
Nysirkus Bjerke – On Tour 
Vi har laget et lite show med noen av våre instruktører og i perioden 19. - 31. mai reiser 
vi rundt til blokker og sameier i Bydelen for å spre glede, håp og optimisme.  
Dette er vår lille sommerhilsen til beboere og elever ved Nysirkus Bjerke.  

    Så følg med på informasjon fra ditt borettslag og sameie på om vi skal på besøk til dere.     
  
Nysirkus Bjerke ønsker dere alle en riktig god sommer og håper vi sees igjen til høsten! 
	


