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Inden start
Bubber, Julie og alle artisterne i Cirkus Arena venter i spænding
på, at Cirkus Arena kan få premiere og fejre 65 års jubilæum.
I ventetiden er alle opgaverne i denne bog god underholdning.
Hvis du løser bogens opgaver, så del et foto på Instagram eller
Facebook, hvor du viser os i Cirkus Arena, hvad du er i fuld gang
med - så er du med i konkurrencen om…

4 CIRKUSBILLETTER
TIL CIRKUS ARENA
(TIL EN VALGFRI DATO)

Del billedet på Instagram inden den 15. maj og giv det hashtagget
#CirkusArena / @arenacirkus, læg dit foto i en kommentar på
Facebook-opslaget eller send billedet i en mail til
cirkus@arena.dk
Sæt i gang!

Hej igen!
Vi er Julie og Bubber.
Vi skal rejse med Cirkus
Her er nye opgaver,
som du kan hjælpe os med at løse.
Klip, rim og syng med.
Tegn, regn og find vej.
Kom med til mere sjov.

Vi ses i Cirkus Arena.

Hvem kommer først?
Julie og Bubber har fået et lift med hver deres cirkus-lastbil. Hvem
kommer først til den nye cirkusplads? Husk at køre udenom hullerne i
vejen. Tæl felterne og sæt ring om den, der har den korteste rute.

Antal felter: _____

Antal felter: _____

Find 5 fejl
Kan du hjælpe os med at finde de 5 forskelle på de to billeder af Cirkus Arenas klovn?

Find forskelle - del 1 ud af 2

I Cirkus Arena optræder der artister fra mange forskellige lande,
og de snakker mange forskellige sprog. Et af de sprog, der bliver
talt i cirkus er engelsk.
Mange engelske ord ligner faktisk danske ord. Prøv at se på
ordene herunder. Kan du se, at de ligner hinanden? Sæt en streg
under de bogstaver, der er forskellige.
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Find forskelle - del 2 ud af 2

Selvom mange engelske og danske ord ligner hinanden, er der
også mange af ordene, der ikke ser ligeså ens ud. Prøv at se på
ordene herunder.
Sæt en streg under det ord, du tror er e ngelsk.
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Hvad rimer på hvad?
Nogen er gode til at jonglere med o rd. Måske flere end du t ror.
Det at rime kan også være en k unst, hvorpå du kan vinde folks
gunst. Kan du høre, hvad der rimer på hvad?
Sæt streg mellem de ting der rimer.
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Regn og tegn
Læg tallene sammen og farv feltet den farve, der passer til resultatet. Når du er
færdig, kan du selv bestemme farven på de felter uden regnestykker i. Hvad tror du,
der gemmer sig i tegningen?

Farv med disse farver:

Lilla

Gul

Rød

Turkis

Blå

Grøn

Sort

Find Bubber
“Hvis jeg var en fugl, ﬂøj jeg højt til vejrs”
- sådan begynder Cirkus Arenas sang ‘Jeg ﬂyver højt’.
Hør sangen ved at søge på ‘Jeg ﬂyver højt Cirkus Arena’ på YouTube.
Mens du hører sangen, kan du se, om du kan ﬁnde Bubber på cirkuspladsen.
Forestillingen skal nemlig til at begynde!

Kig rigtig godt efter og sæt en ring om Bubber, når du har fundet ham.

♫♪K
 ender du sangen nu? ♪♫

Cirkusartisterne bevæger sig rundt til lands og i luften. Det kan godt være lidt farligt
at svinge sig rundt i trapez oppe under teltdugen, men artisterne har trænet meget
og ved lige præcis, hvad de gør. Det handler sangen ‘Jeg flyver højt’ om, men flere ord
er røget ud af sangteksten, og de ligger nu rundt på papiret. Kan du hjælpe os med at
sætte ordene tilbage på plads?
Hør sangen ved at søge på ‘ Jeg flyver højt Cirkus Arena’ på YouTube.

Hvis jeg var en fugl
Fløj jeg ____________ til vejrs

bittesmå

Rundt på _____________ blå
Det’ mit ______________

livet

Og hvis jeg var en ____________
Altid med mit hus

snegl

Så kunne jeg bo lige der
Det’ min __________________

højt

Når jeg gør hvad jeg vil
Kan jeg grine højt, sætte ______________ på spil

lykkerus

For jeg ved præcis, hvad jeg gør
For jeg satser på, at livet bliver større og større og større

himlen

Jeg flyver højt!
Alle bliver _______________
Men lige nu
Sætter jeg verden i stå!

univers

Hvordan rejser cirkus til Bornholm?
Hver sommer besøger Cirkus Arena som det eneste cirkus Bornholm.
Gå ind på YouTube og se hvordan det foregår i Bubbers video fra 2019 ved
at søge på 'Kronprins Færgefylder'. Hvis du lytter godt efter, kan du måske
svare på disse spørgsmål bagefter.

Hvordan kommer Cirkus Arena til Bornholm?

Hvem får Bubber et lift med?

Hvor mange kilometer fylder cirkusvognene cirka?

Hvad hedder klovnen i Cirkus Arena?

Tak for din hjælp!
Det var sjovt at have dig med.
Var det også sjovt at være med?
Snart kan du få flere opgaver.
Med mere cirkus.
Blandt andet kan du bygge din egen manege i næste nummer.
Vi ser frem til at se dig igen.

Vi ses i Cirkus Arena.

