
ACTING FOR CLIMATE TILBYR

Teambuilding med
nysirkusartister

KONTAKT OSS FOR ET  T ILBUD

 

Leter du etter nye måter å utfordre deg selv og

dine kolleger på, uten å helt vite hva du er på

jakt etter? Vi  er klare til å kaste dere ut i en

dag full av lek  og opp-nedperspektiver. 

FO R S K  I  K R E A T I V I E T  OG  BÆR E K R A F T

S AMMEN  MED  E T  P RO F E S JON E L T

N Y S I R K U S EN S EMB L E



Samspill og bærekraft

EN DAG I LEKENS NAVN

Acting for Climate er et nysirkuskompani med artister fra Norge og

Danmark. Vi jobber med sammenhengen mellom bærekraft og

scenekunst, og vårt utgangspunkt er humor, samarbeid og fokus på

grunnleggende årsaker til problemer. Som artister kan vi ikke unngå å

samarbeide, og i sirkusverdenen er en selvfølge å ta vare på

hverandre fordi ingen må komme til skade. Samtidig er vi nødt til å

utfordre hverandre, fordi vi har en jobb hvor stillstand er det samme

som kjedsomhet. De spennende øyeblikkene oppstår når kreativiteten

ikke har noen grense. 

 

Har du lyst til å la din avdeling få utfolde seg sammen med oss, så

hjelper vi dere å sette fokus på samarbeid, skaperglede og

kreativitet, og vi gjør det sammen! Vi er utdannet innen ulike

nysirkusdisipliner som luftakrobatikk, parakrobatikk, klovning og fysisk

teater. Vi gir dere utfordringer og øvelser i samspill og

kommunikasjon der vi leker og bygger videre på hverandres ideer.

 

Vi vil ta deg og dine kollegaer under våre vinger når vi guider din

avdeling gjennom deres eget kreative univers. Vi bruker ulike

samtalemetoder for å forske i de grunnleggende årsakene til

klimakrisen og annnen bærekraftsproblematikk, og det som synes som

store, tunge utfordringer kan plutselig bli erstattet av lyst og vilje til

handling. Vi lover at du går hjem med et smil om munnen og masse

latter i baklommen.

 

Vi tar imot din bestilling: 
actingforclimate@gmail.com 

 telfon: 938 52 089 


