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‘Poehaa komt naar je toe! ’ 

 
NIEUWSBRIEF 3: 

Januari 
 

De derde nieuwsbrief van het seizoen 
2006-2007 van Stichting Circus Poehaa. 
Wij wensen iedereen alsnog een heel 
gelukkig en creatief nieuw jaar! In 2007 
 ook weer heel veel nieuwtjes en feitjes. 
 
Deze maand:  

- Nieuwtjes  circusschool  
- Tumulto 
- Nieuws van Jubileumvoorstelling  
- Nieuwe site en weblog 
- Poehaa posters  
- Brief alle basiscursussen  
- Gevraagd :  
 

 

 
 
 
Nieuwtjes van de circusschool: 
 
Open werkplaats 
Ook in 2007 zijn er weer open werkplaatsen. 
Hierin kun je zelfstandig werken, dit zal onder 
leiding zijn van Edwin en/of  Dario. 
Zaterdag 13:00 -14:30  /  Vrijdag 20:00 - 21:30 
Vrijdag     26 jan    Zaterdag   3 feb  
Vrijdag       9 feb    Zaterdag       17 feb  
Vrijdag     23 feb              Zaterdag 3maart  
 
Speciaal cursussen:  
Er zijn na het succes van de eerste reeks 
speciaalcursussen vanaf januari weer (nieuwe) 
speciaalcursussen 
* Jongleercursus op donderdag gaat door, 
* Acrobatiekcursussen gaan door! 
*Hiernaast is een beginnerscursus begonnen 
voor jongleren, hier is iedereen welkom die 
meer wil met jongleren!  
Theaterworkshop en eenwielfietsen zijn 
voorlopig uitgesteld. 
 
Voor meer informatie, op de nieuwsflits op de 
site. Wil je deelnemen aan een van deze 
cursussen,mail/bel dan even naar Poehaa. 
 
 

 
 
Tumultofestival 2- 7 januari 2007 
 
In de eerste week van januari 2007 in 
Amsterdam was er 'Tumulto', een 
jeugdcircusfestival waarin de grootste 
circusscholen van Nederland vertegenwoordigd 
waren. Ook Poehaa was met een groep van 
vijfentwintig jongeren van de voorstellingsgroep 
en (oud) Duo Duplo. 
De eerste dagen waren er workshops en 
voorstellingen van circus Jopie, Elleboog, 
Rotjeknor en Santelli te bekijken in jeugdtheater 
de Krakeling, maar ook in Circus Elleboog dat 
zich op een steenworp afstand bevond. Poehaa 
speelde maar liefst driemaal de voorstelling 
'Mensen met koffers' in de zaal van Elleboog. 
Het was een politieke voorstelling over 
vluchtelingen waarin acts van de 
voorstellingsgroep afgewisseld werden met oud 
leerlingen van Poehaa. 
De tweede helft van de week gingen de 
repetities van start voor de uiteindelijke 
voorstelling: Tumulto (met als ondertitel 'Brief 
aan de prille liefde') die uiteindelijk vier keer 
gespeeld werd in het weekend. De acts waren 
al gemaakt en op de Tumulto-dagen in 
november en december aan elkaar getoond. 
Zaak was nu om er één voorstelling van te 
maken. Het resultaat was een stuk dat ruim een 
uur duurde, met acts per circusschool, maar 
ook acts waarbij alle spelers gelijktijdig op de 
vloer stonden. Het werd afgesloten met de 
jumpstyle, een dans die bijna iedereen in de 
loop van de week geleerd heeft en die nu als 
symbool staat voor het festival. 
 
Het was een week waarin we veel van andere 
circussen gezien hebben, maar waarin ook de 
voorstellingsgroep -het was immers ons eerste 
echte uitje- elkaar goed heeft leren kennen. 
Ondanks het gebrek aan slaap door de 
gezelligheid heeft iedereen zijn beste beentje 
voor gezet om er iets leuks van te maken. Het 
waren heerlijke dagen. Nu is het wachten op 
een reünie. Wie prikt er een datum? 
 
Links met leuke foto’s van Tumulto: 
 
http://tom.unifastico.nl/tumulto 
http://groups.msn.com/tumulto 
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Jubileum nieuws 
 
         
         Speeldata 

 
 try out         28 april  14.00 uur  
 première      29 april  14.00 uur 
 
1 mei  14.00 uur en 19.30uur 
2 mei   14.00 uur en 19.30uur        
(middag 1,2 mei speciaal voor kinderen) 

 
 

       Locatie: bouwspeelplaats Thialf. 
 
 

            Kaartverkoop vanaf april 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Repetitiedata: 
 
Er is een algemene werkdag gepland voor 
iedereen die meespeelt in de 
jubileumvoorstelling: Zondag 15 april   
 
Alle basiscursisten in Arnhem en  Wageningen 
hebben de afgelopen weken een brief van 
zijn/haar docent gekregen. Hierin staat verdere 
uitleg over de jubileumvoorstelling.  
Graag vragen wij jullie of je dit strookje zo snel 
mogelijk in de bak ’aanmeldingen 
basiscursussen jubileumvoorstelling’ wilt doen. 
Zo kunnen wij inventariseren hoeveel cursisten 
meedoen aan de jubileumvoorstelling. 
Heb je geen brief gehad of ben je je strookje 
kwijt? Vraag even aan je docent een nieuwe. 
Alvast bedankt voor het invullen! 

 
Gezocht:  
Voor de opbouw en afbouw van de tenten voor 
de jubileumvoorstelling, van onder andere de 
tenten en tribunes zijn we op zoek naar harde 
werkers. 
Opbouw: 25 t/m 27 april 
Afbouw  3 en 4 mei 
Heb je tijd en zin? Mail dan naar Poehaa, 
betreft: op en afbouw. 

 
 
 
Nieuwe Poehaa Jubileumsite! 
 
Naast de al bestaande Poehaaplek is er nu een 
echte jubileumsite. 
Deze site  is onder beheer van Natasha Beijer  
Je kunt hier bekijken wie zich voor de jubileum 
voorstelling hebben aangemeld. Wat de 
vorderingen zijn binnen de jubileumvoorstelling. 
Welke (professionele) mensen aan de 
voorstelling meedoen, wie er in de organisatie 
zitten, foto’s bekijken.  
  
 Jubileumsite:  www.circuspoehaa.nl 

bovenste blauwe logo ‘Wereld van Circus 
Poehaa’ 
 
 
Posteractie 
Na weken voorbereiding aan de posteractie 
‘Poehaa pakt je’ zijn al vele bekende 
Arnhemmers op de foto gezet en zijn veel 
posters ook  te zien op de jubileumsite van 
Poehaa.  
Binnenkort zullen deze posters op meerdere 
plaatsen in Arnhem te zien zijn. De posters zijn 
gemaakt door Erik Vos, Het Lab. 
 
 

 
 
Stichting Vrienden 
 
De Stichting Vrienden van Poehaa bestaat sinds dit 
jaar en heeft tot doel om kunstzinnige vorming in het 
algemeen, en circustheater in het bijzonder te 
bevorderen. We doen dit onder meer door het 
financieel ondersteunen van circustheaterprojecten, 
talentvolle jongeren en vele anderen vormen.  
De 'Vrienden' zijn afhankelijk van subsidies, donaties 
en schenkingen om deze steun te kunnen geven. 
Gelukkig hebben we al veel donateurs die het circus 
steunen maar extra steun en 'vriendschap' kunnen 
we zeker gebruiken. Ook jij kunt vriend worden, 
daarvoor krijg je automatisch terug: informatie over 
activiteiten van Circus Poehaa, de gelegenheid om 
als eerste kaartjes te bestellen voor de 
jubileumvoorstelling.  
Mocht je zelf niet de mogelijkheid hebben om de 
'vrienden' te steunen dan zijn er wellicht nog mensen 
binnen jouw familie en vriendenkring die Circus 
Poehaa een warm hart toedragen. Wij zenden graag 
ook aan hen een brochure toe. De wijze waarop je 
donateur kunt worden staat in de  brochure ‘Vrienden 
van Poehaa’,verkrijgbaar bij de Circusschool in de 
kantine.  
 


