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Verksamhetsplan 2019 inom föreningen Uppsala 

Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom 

 

Idé och målsättning 

Målsättningen för Uppsala Ungdomscirkus är att verka för en meningsfull fritid för barn och ung-

domar som ger dem möjlighet till utveckling. Föreningen har en ideell bas och alla är välkomna att 

medverka. Kamratskap, gemenskap, glädje och lekfullhet i kombination med professionalism ska 

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

barnens och ungdomarnas olika intresseområden inom cirkus. Det kan exempelvis gälla artister som är 

yngre eller äldre, pojkar eller flickor, eller som representerar olika discipliner.  

  

Verksamheten  
2018 utökade Uppsala Ungdomscirkus sin verksamhet genom att ta över den cirkusverksamhet som 

Aktiv Ungdom Uppsala haft i Stenhagen under många år. Vi kommer fortsätta att utveckla verksam-

heten. Troligtvis kommer vi utöka och ha fler grupper. Vi fortsätter arbetet med att utveckla ungdoms-

ledarna genom att ge dem större ansvar både i planering och på plats. De ska erbjudas möjlighet till 

ledarutbildning. 
 

Cirkusskola bedrivs tre dagar per vecka i flera olika grupper utifrån ålder och färdighet. Barnen och 

ungdomarna är i åldrarna fyra år och uppåt. 2019 kommer vi utöka med ytterligare en eller flera 

grupper, beroende på antal intresserade, tillgång till lokaler och tränare. Cirkusskolan kommer hålla 

till i Brantingskolans gymnastiksal och BokC Stenhagen. Tränare anlitas både internt och externt.  

 

Vi vill få till ett utbyte med andra cirkusverksamheter både för träning och på ledarnivå. Vi har hittills 

haft träningsläger i början på året för Cirkus Aros. Vi har som målsättning att få till träningsläger även 

under höstterminen.  

 

Under 2019 vill vi med träningen hjälpa barn och ungdomar att finna och bejaka sina personliga 

intressen, och satsa på deras tekniska utveckling. Vi vill bredda utbudet för att fånga och behålla barn i 

alla grupper, på olika nivåer.  

Vid sommarlovets början kommer vi att genomföra dagläger på Brantingsskolan och eller i Bok Cs 

sporthall. Samt erbjuda prova-på vecka för förskolebarn i Stenhagen. 
 

Den mest avancerade gruppen, Cirkus Aros, ger ett antal föreställningar per år i vårt cirkustält, samt på 

uppdrag vid olika tillfällen under året föreställningar i och runt omkring Uppsala där de olika cirkus-

numren visas upp för allmänheten. 2019 kommer vi ha föreställning på Grand 12 och 13 januari. 

Turnén har premiär i juni och avslutas i september.  

 

En gång per år åker Cirkus Aros på träningsläger under en helg, lämpligen till Gävle, i början av 

februari.  
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Varje sommar åker gruppen tillsammans med föräldrar och syskon på turné med föreningens eget 

cirkustält under en veckas tid till en ort någonstans i Sverige. Under sommaren 2019 är vi 

på Siljanbadets camping i Rättvik under vecka 28. Där kommer vi att hålla föreställningar dagligen 

samt cirkusskola för barn i trakten under vardagarna.  
 

På Kulturnatten den 7 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 

Aros, engagerade i olika arbetsgrupper där man arbetar efter intresse och kunskaper. Det är många 

delar som krävs för att möjliggöra för våra ungdomar att genomföra föreställningarna. Allt från 

planering, administration, marknadsföring, inköp, resa tält och scenbygge, till sminkning av artister, 

att sköta roddning, ljud och ljussättning, kiosk, sälja biljetter, insläpp och serva publiken.  

 

Planerade uppdrag 2019: 

• Kulturernas karneval i maj, Uppsala 

• Prova-på-vecka i Stenhagen för förskolebarn, Uppsala, första sommarlovsveckan. 

• Kulturnatten 7 september, Uppsala 

 

Årets planerade föreställningar kommer att ske följande datum:   

• Vinterföreställning, 2018 års Drömfångare, på Grand 12-13 januari, Uppsala  

• Vårföreställning med 2019 års show, 31 maj – 2 juni, Fyrishov, Uppsala, 

tältföreställningar 

• Den 7 - 14 juli turnévecka till Rättvik, Siljanbadets camping, tältföreställningar.  

• Höstföreställning 14 - 15 september, årets sista turnéföreställning på Fyrishov, Uppsala, 

tältförställningar  

 

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 2018  
Styrelsen för Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom   
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