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Poehaa komt naar je toe 

NIEUWSBRIEF 
Oktober 2006 

 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het seizoen 
2006-2007 van Stichting Circus Poehaa. 
De zomer is voorbij, de blaadjes vallen van 
de bomen en het circusseizoen is weer 
helemaal begonnen.  
Tijd voor weetjes en nieuwtjes.  
Vooral over de jubileumvoorstelling die in 
de meivakantie gespeeld gaat worden. 
 
 
 

 
 
Over de voorstelling: De wereld van 
Circus Poehaa 
 
De jubileumvoorstelling ‘de Wereld van Circus 
Poehaa’ wordt een beeldende vertelling over 
mensen die onderweg zijn. De voorstelling gaat over 
ontworteld zijn, over je lot in eigen handen nemen, 
hoe je met humor, grapjes en kunstjes jezelf een 
weg kunt banen in deze wereld. En daarmee gaat 
‘De Wereld van Circus Poehaa’ ook over de 
geschiedenis van het circustheater, waarin grappen, 
kunsten en uitdrukkingsvormen altijd centraal 
hebben gestaan. 
De jubileumvoorstelling is een collage van 
hoogtepunten van verschillende voorstellingen van 
Circustheater Poehaa van de afgelopen jaren. De 
fragmenten worden tot een nieuw geheel gesmeed. 
De regie is in handen van Frodo Singer, Dario 
Hildesheim, eindverantwoordelijk is René Hildesheim 
 
Aan de voorstelling werken veel mensen mee: 
professionele artiesten die ooit bij Circus Poehaa 
begonnen zijn, oud cursisten en volwassen spelers, 
de huidige voorstellingsgroep van Circus Poehaa en 
kinderen en jongeren van de verschillende 
cursussen die dit jaar bij Poehaa plaats vinden.  
 
Circus Klomp en Cirque des Rêves zijn grote namen 
die hun plek in de voorstelling zullen gaan innemen. 
Het wordt dus een bonte verzameling van artiesten 
met verschillende mogelijkheden en vaardigheden, 
die een goede afspiegeling vormen van wat en wie 
Poehaa is. 
 
De synopsis van de voorstelling neemt steeds 
duidelijkere vormen aan. De voorstellingsgroep 
oefent op de zaterdagmorgen. De ‘profs’ uit het oude 
Poehaa zijn voor een groot deel benaderd en 

hebben hun steun toegezegd. Binnenkort wordt ook 
in de andere cursussen een keuze gemaakt voor een 
scène die gespeeld gaat worden in de voorstelling. 
En de ‘reizigers’ die de verbindende scènes spelen, 
zullen ook snel aan het werk gaan.  
 
 
 

 Data jubileumvoorstelling 
 

De première van de voorstelling zal  
plaatsvinden op zondagmiddag 29 april. 
Op de 28e is er een try out 
Op 1 en 2 mei zullen de voorstellingen  
Plaatsvinden op de bouwspeelplaats Thialf.  
Er zal een grote tent worden opgezet  
en daarnaast een paar kleinere.  
De voorstelling is geschikt voor jong en oud. 
Op de middag van 1 en 2 mei 
vinden er matineevoorstellingen plaats  
speciaal voor alle kinderen uit Arnhem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Poehaaplek  
 

 http://groups.msn.com/poehaaplek 
 
 
De Poehaaplek is DE website met alles over de 
jubileum voorstelling. 
  
Deze site bestond al en is onder beheer van Lotte en 
Annemarie. 
Je kunt hier bekijken wie zich voor de jubileum 
voorstelling hebben aangemeld. Wat de vorderingen 
zijn binnen de jubileumvoorstelling, wat er op de 
agenda staat, documenten  en foto’s bekijken (en er 
op zetten!) 
Het zou leuk als je op deze site en een berichtje 
achterlaat! 
 
 
Synopsis 
Wat is de synopsis? De synopsis is een groot 
bestand waarin we bestanden en foto’s hebben over 
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voorstellingen die kenmerkend zijn als producten van 
circus Poehaa. 
We zoeken hiervoor nog vele foto’s, bestanden 
(zoals draaiboeken) en teksten van de afgelopen 
jaren. Heb jij nog iets in je archief? Zet het op de 
Poehaaplek dan kunnen wij het gebruiken. Met name 
weten we dat vele van jullie nog foto’s hebben van 
voorstellingen.  
 

 
Tumultofestival 2 
Enige weken geleden hebben er audities 
plaatsgevonden voor de voorstellingsgroep. Deze is 
inmiddels met veel enthousiasme aan het werk op 
zaterdagmorgen. De groep gaat in januari 
deelnemen aan een voorstellings- en 
uitwisselingsweek met vier andere jeugdcircussen in 
Amsterdam. Dit circusfestival wordt Tumulto 
genoemd.  
In de Tumultoweek zijn voorstellingen van alle 
jeugdcircussen afzonderlijk te zien in o.a. de 
Krakeling en Circus Elleboog. 
Wij spelen op 3 en 4 januari in Elleboog om 19.00uur 
een reizigersvoorstelling met medewerking van 
voorstellingsgroep, Double Trouble en oud-duo 
duploers  Maar er wordt ook een gezamenlijke 
voorstelling gemaakt. Een regisseur die speciaal 
hiervoor is aangetrokken, werkt met alle 
circusgroepen aan een gezamenlijke voorstelling. 
 
Geld 
De jubileumvoorstelling ‘De Wereld van Circus 
Poehaa’ gaat veel geld kosten. We hebben gelukkig 
al subsidie toegezegd gekregen van het VSB fonds, 
het Prins Bernardfonds en de provincie. Maar tot nu 
toe is dat nog niet genoeg. Daarom zullen de 
Vrienden van Poehaa al hun creativiteit moeten gaan 
inzetten om extra geld voor Circus Poehaa te 
verkrijgen. Heb je daarvoor nog ideeën of wil je op 
een andere manier de Stichting Vrienden van 
Poehaa versterken, dan kun je contact opnemen met 
Hans Peter Baars, tel. 3519880. 
 
Hulp gevraagd! 
Bij alle cursussen vinden we het belangrijk dat er 
naast de docent nog iemand aanwezig is. Voor die 
aanwezigheid op de achtergrond, maar ook voor 
andere hand- en spandiensten doen wij graag een 
beroep op ouders. Soms zal de docent bij speciale 
activiteiten hulp van uw vragen. U kunt ook uw hulp 
zelf aanbieden, dan zullen we zo nodig een beroep 
op u doen.   
Als de cursussen bezig zijn, is het prettig als de 
kantine een plek is waar je als ouder rustig kunt 
zitten. De ene keer is het er rustiger dan de andere 
keer, soms zal koffie en thee zijn om het verblijf van 
ouders in de kantine aangenamer te maken.  
En als u zich verveelt tijdens de lessen:  er zijn vaak 
nog een hoop klusjes te doen, zoals diabolotouwtjes 
uit de knoop halen of naaiklusjes.   
Circus Poehaa is in ieder geval blij met uw hulp. 
 

 
 
 

Nieuws van de 
circustheaterschool 

 
 
Het aantal cursisten voor de gewone jaarcursussen 
is op dit moment 200 cursisten.   
Er zijn (basis)cursussen in Arnhem, Wageningen en 
Zevenaar.  Korte cursussen, die daarna misschien 
een vervolg krijgen, gaan van start in Veenendaal en 
in de Madser in Arnhem Zuid.  
In november begint ook het Streetcircus, een nieuwe 
circusgroep in de wijk Malburgen, die in een paar 
jaar een zelfstandige circusvoorstellingsgroep moet 
gaan worden. Deze groep wordt allereerst op 
basisschool het Mozaïek gestart en zal daarna 
worden voortgezet in buurthuis de Hobbit! 
 
 
 

Cursussen Speciaal 
 
Binnenkort beginnen de Cursussen Speciaal: 
acrobatiek, jongleren, trapeze en eenwieleren.  
Er zijn drie acrobatiekcursussen:  
voor beginners - maandag19.00u-20.30u,  
voor gevorderden – maandag 20.30u – 22.30u 
en voor jongeren (10+) – dinsdag van 18.30-19.30 u. 
Er wordt een trapezecursus gegeven op donderdag, 
19.45-21.15u. 
Jongleren kun je op donderdag, tijd: 21.15-22.15u. 
 
Meer informatie over de Cursussen Speciaal vind je 
op de website, www.circuspoehaa.nl. 
Als je zelf eens wat beter wilt worden in een techniek 
of enthousiastelingen kent die eens kennis willen 
maken met een techniek of daar juist verder in willen 
komen, geef deze informatie dan aan hen door.  
 
De clownspicknick op de Theateravenue was een 
succes. Een volle weide en veel clowns, ook van 
buiten Arnhem. Natuurlijk gaan de clownsactiviteiten 
bij Circus Poehaa dit jaar ook weer door. De eerste 
clownsoefenzondag komt eraan op zondag 26 
november. 
  
 
 
 
 
 
 
Loevestein bewoond was weer een 
succes. 
 
Midden in de herfstvakantie is Loevestein weer een 
weekend lang 'middeleeuws bewoond' geweest. Om 
de twee jaar houdt Loevestein in de herfstvakantie 
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een weekend vol activiteiten voor de hele familie. 
Middeleeuws koken, boogschieten, zwaardvechten, 
muziek & dans, oude ambachten, demonstraties 
valkenier en wagenspel. En natuurlijk ook 
middeleeuws vermaak!  
Circus Poehaa was erbij met kinderen, jongeren en 
volwassenen.  
Ze hebben een aantal keren het Middeleeuwse 
sprookje Doornroosje opgevoerd. Een vertelling met 
goede en slechte feeën, een koning en koningin en 
prinses, een ‘hofbalscene’ met veel acrobatiek, 
jongleren met kookgerei, een jacht op eenwielers en 
een stapel spinnewieleenwielers die met fakkels in 
een brandstapel verandert.  
Na afloop was er zaterdag een grootse 
middeleeuwse maaltijd, met veel kippenpoten, kaas, 
brood, sla en andere lekkere dingen die je met je 
handen mocht eten. De grootste groep heeft in de 
Kruittoren op Loevestein overnacht. Alleen Bob heeft 
uiteindelijk in zijn auto geslapen, voor zover dat door 
de kou lukte. Niemand hoorde hem ’s avonds nog 
aan de poort kloppen.  
Nadat de voorstelling op zaterdag was ‘ingespeeld’, 
liepen de laatste twee voorstellingen op zondag echt 
lekker. De voorstellingsgroep heeft weer een hoop 
ervaring opgedaan met het spelen voor publiek.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sinterklaas 
 
Natuurlijk zal Circus Poehaa haar medewerking 
verlenen aan de Blijde Intocht als de sint aankomt in 
Nederland. 
18 november om 12.00u is het weer zover. Dan 
staan alle kinderen te wachten op de boot en zullen 
de Poehaa- circusartiesten hun kunsten vertonen. 
 
Maar vliegensvlug zal de sint om 14.00u ook in 
Zevenaar verschijnen, waar een ander gedeelte van 
Circus Poehaa hem dan zal opwachten.  
 
Mocht jij het ook leuk vinden om verkleed mee te 
gaan met je eenwielfiets, op stelten of met diabolo, 
laat dat dan even weten aan je docent. 
 
Maar met deze intochten is Sinterklaas voor Circus 
Poehaa nog niet afgelopen. Op 25 en 26 november 
vindt het Pepernotencircus plaats in 
Bouwspeelplaats de Leuke Linde. En op 2 en 3 
december zal dit circus ook te zien zijn in Nijmegen. 
De voorstellingsgroep zal hierin onder andere zijn 
kunsten vertonen. Kaarten voor het 
Pepernotencircus kunnen vooraf gekocht worden bij 
V&D! 
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