
Velkommen til vår Artistkatalog!

Les dette først:
Her finner du de fleste av våre Artister. Husk at vi leverer kun profesjonelle artister. Dette reflekteres
også i prisen og produktet. Unikhet, vanskelighetsgrad og lignende er det som koster penger.
Vi har også flere samarbeidspartnere så hvis du ikke finner noe, kontakt oss så hjelper vi deg.

Denne Artistkatalogen og priser gjelder for Trondheim

Priser/honorar er eks. mva, siden det er sirkusunderholdning vi driver med er vil det normalt ikke bli
lagt til mva på faktura.

Alle våre artister holder til i Trondheim.
Til hvert oppdrag/opptreden kommer et tillegg at Kunde sørger for at artist får et måltid og drikke etter
endt oppdrag, eller betaler + 250,- Så ordner artist med dette selv.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille kan du ringe 96017406 eller sende mail til
booking@sirkusagio.no / kristian@sirkusagio.no Du vil normalt få svar ila en virkedag.

Vi tar forbehold om prisendring, feil og endring i produktutvalg.

Noen produkter som f.eks. mingling dette kan stort sett alle artister gjøre, dette gjelder også
sirkusskole. Men hvert show er det hver artist som kan ha.

Vi regner ikke ekstra transportkostnader når oppdraget er i Trondheim og det er mulig å parkere uten
avgift. Får man ikke parkert uten avgift legges dette på faktura.

På produktet mingling over lengre tid, kan artist ta pauser ved behov.

mailto:booking@sirkusagio.no
mailto:kristian@sirkusagio.no


Sirkusskole

Kapasitet : 7 elever pr. lærer

Anbefalt fra: 8 år og oppover

Anbefalt varighet pr.
gruppe:

1 time - 1,5 timer

Hva kan du lære Tallerken, diabolo
og sjonglering

Produkt Honorar

Sirkusskolelærer 0 - 2 timer 2400,-

Sirkusskolelærer 1 time ekstra 1200,-

Alle våre sirkusskolelærere har lang erfaring med å undervise barn. Hver lærer kan ha opptil 7 barn
pr. gruppe, som vil si at er det to artister kan de ha opptil 14 barn. Vi har to ulike sirkusskoler;
Sirkusskole A og sirkusskole D.

Sirkusskole A:
Dette er den mest anbefalte sirkusskolen, her lager kunde en påmelding. Her har lærerne et opplegg
de kjører som kan minne om en gymtime, bare at vi gjør sirkusdisipliner i hoveddelen.
Da vil lærerne starte med en liten navnerunde og deretter gå videre til oppvarming. Etter
oppvarmingen starter de med hoveddelen her vil alle få prøve f.eks. sjonglering med baller, da starter
man med 1 og går etterhvert videre med 2 og 3 kanskje fler om man ser det går fint.
Det vi er opptatt av er at alle skal kunne ha det gøy, og bli utfordret, samtidig som de kan føle
mestringsfølelse. Anbefalt fra 8 år og oppover, og det vil fungere best med barn/ungdommer på ca.
samme alder. Vi anbefaler også max 7 elever pr. lærer slik at alle får god hjelp. Hvis dere ønsker
lengere tid for de samme barna anbefaler vi å ta en god pause etter en sirkustime og så starte igjen
med enten samme disiplin eller bytte til en annen disiplin. evt. dele opp over to dager.

Hvor lang tid er passe? Det kan vil variere, men om man underviser de største barna eller voksne kan
det gå fint å holde på med sirkus en hel dag, med pauser. Men for de aller  minste barna kan dette bli
litt lenge.

Sirkusskole D:
Sirkusskole Dropin Denne vil passe best eks. på en festival, der folk ønsker å komme og gå litt som
man vil. Da kan det være en person som står der i 3 timer og er veldig interessert, eller noen som
prøver i 2 min før de går videre. Her er det ingen max antall da det er dropin.



Mingling

Produkt Honorar

Sirkusmingling 0 - 2 timer (Pr. artist) 4999,-

Sirkusmingling 3 timer (Pr. artist) 5500,-

Sirkusmingling 4 timer (Pr. artist) 5999,-

Sirkusmingling 5 timer (Pr. artist) 6700,-

Priser gjelder pr. dag og sammenhengende mingling.
Artistene kan lage ballongfigurer, sjonglere, gå på stylter, sykle enhjulsykkel mm.
Hva vi kan levere avhengig av hvilke artister som er ledige. De fleste artister kan sykle enhjulsykkel,
sjonglere og brette ballonger.
Mingling er uformelle opptredner der artistene viser triks til gjestene, det kan være f.eks. å gå rundt på
et kjøpesenter, eller gå rundt på en firmafest mens publikum kommer inn. osv.



Kristian’s barneshow

Disipliner Kristian behersker: Ballongfigurer, sjonglering og enhjulsykkel.

Kristian fra Sirkus Agio er en dreven sjonglør som har sjonglert siden 2010. Han har hatt over 400
show, som har bydd på smil og latter for barn og voksne i alle aldre. Gled dere til show, der blir det
sjonglering, ablegøyer og musikk. Er du ekstra heldig kan du få bli med opp på scenen. Etterpå får
også alle barna ballonger👍

Dette showet kan gjenomføres både ute og inne. Merk: Ved opptreden ute kan showet bli
vanskeligere å gjenomføre dersom det blåser eller regner.

Hva trenger artist: 1x bøylemikrofon 1x aux kabel, samt et omkledningsrom/pauserom. Etter
oppdraget får artist et måltid, eller en buyout på mat og drikke 250kr så ordner artist med dette selv.

Hvor stor scene (minimum): 4m bred, 3m dyp og 3 meter fra scenegulv til taket
Det går fint å gjøre showet på gulvet/bakken, men må ikke være gjørmete, eller ledninger/andre ting å
snuble i.

Produkt Honorar

Barneshow ca. 15 min 6500,-

Utdeling av ballongfigurer etter show i ca. 1 time 3750,-



David’s supershow

Disipliner David behersker: Ballongfigurer, stylter, sjonglering og enhjulsykkel.

David fra Sirkus Agio AS er en dreven sjonglør som har sjonglert i mange år. Han har hatt mange
show, som har bydd på smil og imponerende kunster for barn og voksne i alle aldre. Han er også
tidligere verdensmester i sjonglering! Gled dere til show, der blir det sjonglering, enhjulsykkel og
musikk.

Dette showet kan gjennomføres både ute og inne. Merk: Ved opptreden ute kan showet bli
vanskeligere å gjennomføre dersom det blåser eller regner.

Hva trenger artist: 1x aux kabel, samt et omkledningsrom/pauserom. Etter oppdraget får artisten et
måltid, eller en buyout på mat og drikke 250kr pr. artist så ordner artist med dette selv.

Hvor stor scene (minimum): 4m bred, 3m dyp og 5 meter fra scenegulv til taket
Det går fint å gjøre showet på gulvet/bakken, platting, asfalt eller fast grus. men må ikke være
gjørmete, eller ledninger/andre ting å snuble i.

Produkt Honorar

Supershow ca. 15 min 6500,-

Utdeling av ballongfigurer etter show i ca. 1 time 3750,-



Andreas’s Barneshow

Disipliner Andreas behersker: Ballongfigurer, hatter, sjonglering og enhjulsykkel.

Andreas er en av Norges beste hattesjonglører, bli med på en magisk reise med hatter, sjonglering og
enhjulsykkel. La publikum nyte dette øyeblikket. Bestill han i dag og opplev de gode minnene dette
showet skaper! Gled dere til show, det blir det sjonglering, enhjulsykkel, musikk og nærmest en
magisk atmosfære.

Dette showet kan gjennomføres både ute og inne. Merk: Ved opptreden ute kan showet bli
vanskeligere å gjennomføre dersom det blåser eller regner.

Hva trenger artist: 1x aux kabel, 1 bøylemikrofon, samt et omkledningsrom/pauserom. Etter
oppdraget får artisten et måltid, eller en buyout på mat og drikke 250kr pr. artist så ordner artist med
dette selv.

Hvor stor scene (minimum): 4m bred, 3m dyp og 5 meter fra scenegulv til taket
Det går fint å gjøre showet på gulvet/bakken, platting, asfalt eller fast grus. men må ikke være
gjørmete, eller ledninger/andre ting å snuble i.

Produkt Honorar

Supershow ca. 15 min 6500,-

Utdeling av ballongfigurer etter show i ca. 1 time 3750,-



Kristian’s og David’s Superduo Show

Her vil dere få se to erfarne sjonglører, kun et par superduo show som dette finnes i hele Norge. Det
er med Artistene David og Kristian, de har jobbet sammen  i mange år. Og kan det med å underholde
publikum, i showet blir det morsome gester, og imponerende triks med både kjegler, enhjulsykkel,
baller og snakking. Gled dere til vår familiefavoritt!: Super duoshow.

Dette showet kan gjenomføres både ute og inne. Merk: Ved opptreden ute kan showet bli
vanskeligere å gjenomføre dersom det blåser eller regner.

Hva trenger artistene: 2x bøylemikrofoner 1x aux kabel, samt et omkledningsrom/pauserom. Etter
oppdraget får artistene et måltid, eller en buyout på mat og drikke 250kr pr. artist så ordner artister
med dette selv.

Hvor stor scene (minimum): 6m bred, 4m dyp og 6 meter fra scenegulv til taket
Det går fint å gjøre showet på gulvet/bakken, men må ikke være gjørmete, eller ledninger/andre ting å
snuble i eller andre ting som kan gjøre det vanskelig å sykle enhjulsykkel/bevege seg på scenen.

Produkt Honorar

Superduo show 20min 14 000,-



Kristian’s og Andreas’s Jubileumsshow

Her vil dere få se to erfarne artister, i showet vil det bli, live musikk, sjonglering og sjonglering med
brennende fakler. Gjør dere klare til å bli imponert, dette showet passer veldig bra for voksne, så vel
som barn. Len dere tilbake og nyt forestillingen. Vi tar også med oss den veldig populære
røykmaskinen, som skaper en ekstra dimensjon på forestillingen.

Dette showet kan gjenomføres både ute og inne. Merk: Ved opptreden inne må det være mulig å
skru av brannalarmen og røykvarslere, på grunn av de brennende faklene.

Hva trenger artistene: 1x håndholdtmikrofon 1x aux kabel, samt et omkledningsrom/pauserom. Etter
oppdraget får artistene et måltid, eller en buyout på mat og drikke 250kr pr. artist så ordner artister
med dette selv.

Hvor stor scene (minimum): 4m bred, 4m dyp og 6 meter fra scenegulv til taket
Det går fint å gjøre showet på gulvet/bakken, men må ikke være gjørmete, eller ledninger/andre ting å
snuble i eller andre ting som kan gjøre det vanskelig å sykle enhjulsykkel/bevege seg på scenen.

Produkt Honorar

Jubileumshow 17 min 15 000,-


