
    
 

Verksamhetsplan 2017 inom föreningen 

Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv ungdom  

  

  

Idé och målsättning   

  

Föreningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom ska verka för en meningsfull fritid med 

möjlighet att utvecklas. Föreningen är öppen för allas medverkan och har en ideell bas.   

Kamratskap, gemenskap, glädje och lekfullhet i kombination med professionalism ska prägla 

verksamheten. Träningen ska erbjuda en mångfald som syftar till att tillvarata 

olika intresseområden inom cirkusen.  

  

  

Verksamheten  

  

Cirkusskola bedrivs en gång/vecka i flera olika grupper utifrån ålder och färdighet.  

Barnen och ungdomarna är i åldrarna från 4 år och uppåt.   

  

Cirkusskolan håller till i en av kommunen hyrd lokal. I år kommer cirkusskolan hålla till i 

Brantingskolans gymnastiksal.  

Tränare anlitas både internt och externt.  

  

Den mest avancerade cirkusgruppen, turnégruppen Cirkus Aros ger på uppdrag vid olika 

tillfällen under året föreställningar i och runt omkring Uppsala där de olika cirkusnumren 

visas upp för allmänheten.  

  

Årets planerade föreställningar kommer att ske följande datum:   

 Föreställning i Flogstaskolan 6 maj, Uppsala  

 Kristi Himmelsfärdshelgen 25-28 maj på Fyrishov, Uppsala, tältföreställning  

 Den 9 -18 juli turnévecka till Årjäng, Sommarvik camping, tältföreställning.  

 Den 16-17 september, årets sista turnéföreställning på Fyrishov, Uppsala, 

tältförställning  

 

 

En gång per år åker turnégruppen Cirkus Aros på träningsläger under en helg, lämpligen till 

Gävle i början av terminen. 2017 blir det 3-5 februari.  

 

Den 20 maj kommer ungdomar från turnégruppen Cirkus Aros att delta i Kulturernas 

karneval.    

  



Varje sommar åker gruppen med föräldrar och syskon på turné med sitt eget cirkustält under 

en veckas tid till en ort någonstans i Sverige. Under sommaren 2017 planerar vi att vara 

på Sommarvik Camping i Årjäng under vecka 28. Där kommer vi att hålla föreställningar 

dagligen samt cirkusskola för barnen i trakten under vardagarna.  

 

På Kulturnatten den 9 september kommer vi att finnas i Stadsträdgården med prova-på 

aktiviteter och miniföreställningar. 

 

För att genomföra de olika föreställningarna under året är föräldrar, till barn- och ungdomar i 

Cirkus Arosgruppen, engagerade i olika arbetsgrupper där man arbetar efter intresse och 

kunskaper.  

  

Ledning, organisation och hemsida  

  

Föreningen är medlem i riksorganisationen Aktiv Ungdom, som är en politiskt och religiöst 

obunden förening. Cirkusen tillämpar Aktiv Ungdoms föreningsstadgar.   

  

Medlemmarna utser en styrelse på årsmötet. Styrelsen får under sin mandatperiod förtroendet 

att tillvarata föreningens och medlemmarnas intressen. Styrelsen har protokollförda 

möten minst 4 gånger per år.  

  

Ungdomarna i Cirkus Aros är delaktiga i cirkusens verksamhet genom två representanter i 

styrelsen samt genom representation i distrikts- och förbundsstämmor i Aktiv Ungdom.  

  

Föreningen har ett kansli dit man kan vända sig om man har frågor runt verksamheten:   

kansli@uppsalaungdomscirkus.se  

  

Föreningen har även en hemsida med aktuell information: www.uppsalaungdomscirkus.se  

  

  

Finansiering av verksamheten  

  

Verksamheten finansieras huvudsakligen via kurs- och medlemsavgifter, föreställningar 

och bidrag som söks från kommun och Aktiv Ungdom.  

  

  

Uppsala, december 2016  

  

Styrelsen för Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom   
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