
Velkommen til Hepp!

Bli med på Hepp! En sirkusfestival for 
barn og unge!  

21.-24.05.2020 vil Nidaros Nysirkus 
arrangere Hepp! i Trondheim 

Vi ønsker deg og din sirkusskole som deltagere på Hepp! 2020. Dette 
er årets største sirkushappening for unge sirkusspirer i Norge. I 
tillegg til å få delta på lærerike workshoper vil dere også få se 
profesjonelle og andre unge opptre.

Trondheim 21.-24.05.2020



Nidaros Nysirkus står som arrangør for 
den fjerde utgaven av Hepp! i Trondheim. 
Under de foregående tre festivalene har 
over 100 barn og unge fra 8 ulike 
nasjoner møttes i Trondheim for 
workshops og forestillinger. 

Hepp! 2020 er planlagt å vare i fire dager. 
Dagene vil inneholde ulike workshops for 
deltagerne og vi vil vise to ulike 
forestillinger åpne for publikum i 
Olavshallen, Lille sal. Vi vil også ha noen 
utendørs opptredener. Vi ønsker at dere 
som deltar viser litt av det dere arbeider 
med på deres sirkusskole under disse 
forestillingene. 

Det vil bli felles innkvartering i gymsalen 
og klasserom på Ila barneskole og 
Steinerskolen hvor vi også har noen av 
workshopene og også inntar våre tre 
daglige måltider. 

Pris (inkluderer overnatting/mat/workshops/forestillinger)  

kr. 1300,- 

Vi har allerede stor pågang fra utenlandske sirkusskoler som ønsker å delta og vi ønsker oss flere deltagende 
norske sirkusgrupper. Vi anbefaler dere derfor å melde dere på så raskt som mulig, før det blir fullt 
dersom dere ønsker å delta.



Hepp! 2020 har som faglig målsetning å samle barn og unge som er aktive 
med sirkus som uttrykksform. Nidaros Nysirkus ønsker at Hepp! Skal være 

en arena for disse utøverne å møtes og gjennom workshoper og 
forestillinger bidra til en faglig utvikling for den enkelte utøver innenfor sin 

disiplin, men også for sirkus som kunstart, trening og uttrykksform i 
samtiden. Gjennom Hepp! Som også inviterer internasjonalt, ønsker vi å la 

barn og unge bli kjent på tvers av språk og kulturer. 

Lurer du på noe? Ta kontakt med:  

Seela Wanvik: seela.wanvik@gmail.com Tel: 93429840 

Lea Moxness:  lea.moxness@ou.trondheim.kommune.no Tel: 97950539
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