Hezkuntza zirko-artistikoa behar den lekuetara eramatea da Biribil zirko eskola ko helburu nagusia, leku bakoitzaren ezaugarrietara egokitutako
hezkuntza adostatua.
Ekimen artistiko, sortzaile eta parte-hartzaile, kirola eta artea batzen duen aktibitate ezberdina eta herrian kultura sortzen duena.
Oreka, indarra eta malgutasuna lantzeaz gain, Biribil Zirko Eskolan pentsatzen dugu ikasteko era hoberena beti norberak ikasi nahi duenean dela,
beraz, ikaslearen motibazioa, bideei eta interesei entzunez, pauta berriak ematen ditugu, beraien jolasei eta sormenari ateak irekiz.

URTEROKOA
Urte osoko Zirku ikastaroa proposatzen
dugu, non eta ikasleak zirko teknika desberdinak ikasteaz gain, beraiek sortutako
ikuskizun bat garatzeko aukera izango
dute. Jolasten, ikasten eta errepikatzen,
sorkuntzarako eta geroko aurkezpenerako behar duten konfiantza landuko
ditugu. Beregain sinesteko bizipen kreatiboa, bakoitzaren jolasteko era artistikoki
azaltzeko gune baikor eta partekatua.

Orekak, malabare eta akrobazien bitartez, hezkuntza teknikoa, artistikoa, eta
pertsonala eskaintzen dugu. Jolasteko eta frogatzeko leku irekia, non eta ikaslearen ekimenari bidea utziz, ume bakoitzak erabakiko du zer landu, zein teknikekin
jarraitu, beraiek gustukoen dituen gauzak lantzeko eta bakoitzaren sormenari,
erabakiei, abileziari eta momentuko interesei laguntza eta pautak ematen.
Kurtso amaierarako herriko jai edo ospakizun bat aprobetxatuz, zirko ikuskizun
txiki bat aurkezteko zuten. Gimnasio, dantza areto edo leku zabala behar da,
urria eta maiatza arteko egutegian hilean 2 saio egingo ziren, bakoitza 1h30minutu iraupenarekin.

ZIRKO TAILERRA
Zirko Tekniketan oinarritutako ikastaro
ireki, parte-hartzaile, desberdin eta adin
nahiz maila guztientzako egokitutako
ekitaldia proposatzen dugu.
Tailerran zehar froga desberdinak burutzen dira parte hartu nahi duten umeekin.
Abilezia, oreka, arintasuna, malgutasuna
edo indarra erabili behar diren zirko teknikak erabiliz, dinamizatu egiten dugu 2
ordutako tailerra, eta joko horiek erabiliz
bultzatzen ditugu umeak gero kale antzerkiko ikuskizunean beraiek ikasitako
zirko teknikekin emanaldi txiki bat egitera
, holan, nahi dauenak, minutu bateko edo
biko aurkezpen txiki bat burutzeko aukera
izango du eta ikuskizunaren parte bilakatuko dugu.
Polikiroldegietan, frontoietan edota
kanpoan egiteko ekitaldia, festa, jaialdi
edo jende ugari biltzen den lekuetarako
aproposa, adin nahiz maila guztientzako
egokitua. Ikastaro eta ikuskizunaren behar
den material guztia gure kontu, partaideak
bakarrik falta!!

BEHAR
TEKNIKOAK
Lekua: 30x20m
Argindarra
Lekurarte sartzeko eta
aparkatzeko baimena.
Iraupena: 2h 30 minutos
Muntatzea: 1h
Tailerra: 2h.
Ikuskizuna: 30 min
Batzea: 1h
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